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Voda to je základní element umožňující vznik života i jeho vývoj. Lidé to věděli už od nepaměti, a 

proto není náhodou, že svoje sídla a příbytky vždy umisťovali poblíž některého z vodních zdrojů.  

Postupem času si lidé začali uvědomovat nevyzpytatelnost přírody a současně svoji závislost na 

dostatku vody, proto začali zahrazovat příhodná místa hrázemi a získávat tím i dlouhodobější 

zásobu vody i vhodný prostor pro chov ryb. To bylo počátkem významného odvětví hospodářství 

v českých zemích – rybníkářství. Chov ryb, postního pokrmu, se v době středověku stal velmi 

rychle jedním z nejvýnosnějších podnikání v zemi. Věděl to i Karel IV., který jedním ze svých 

nařízení podporoval rybníkářství a výstavbu rybníků s cílem „aby království české mělo hojnost 

ryb a výparů“. Této prozíravé myšlence se v dnešní době znovu učíme. Jaký je význam vody pro 

náš život, nutnost její zadržování v krajině a v neposlední řadě také pro náš život velmi důležité 

zdravé rybí maso. [4] 

Vodní plochy vždy utvářely výrazný krajinotvorný prvek, který má zásadní vliv na charakter 

krajiny. O potřebě zvyšování počtu nádrží i všech ostatních vodních prvků se v posledních 

suchých letech znovu začalo živě debatovat, především kvůli jejich schopnosti zadržet vodu 

v krajině a dotovat zásoby vod podzemních. Nelze však opomenout jejich další pozitivní vlivy na 

své okolí. Vodní nádrže jsou významným krajinným prvkem vylepšující mikroklima a estetickou 

hodnotu krajiny v okolí. Často bývají prvkem ekologické stability, zajišťujícím životní prostor pro 

volně žijící živočichy a rostliny v současné české jednolité monokulturní zemědělské krajině.  

Tato nepopiratelná pozitiva, které nádrže svému okolí přinášejí, jsou i důvodem k vytvoření této 

diplomové práce. Zastupitelstvo obce Níhov vnímající důležitost vodních prvků v krajině projevilo 

zájem o rekonstrukci zanedbané malé vodní nádrže, která je ve vlastnictví obce. Již dříve během 

bakalářské práce jsem nastínil možná provedení této rekonstrukce i s jejich důsledky. V reakci na 

moji bakalářskou práci jsem byl osloven znovu, již se specifickými požadavky, které jsem v této 

diplomové práci zhmotnil do reálného návrhu. 
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Tato diplomová práce si dává za úkol okrajově seznámit čtenáře s tématem malých vodních 

nádrží. V úvodu heslovitě zrekapituluje teoretický základ pro orientaci v problematice malých 

vodních nádrží, jejich historií, základním dělením, hlavním technickým vybavením a vysvětlením 

základních procesů probíhající ve vodním prostředí. 

 V druhé polovině práce bude snaha zaměřena na provedení zjednodušené projektové 

dokumentace pro rekonstrukci malé vodní nádrže v zájmovém území. Tyto návrhy musí vycházet 

z požadavků zastupitelů obce tak, aby zjednodušená projektová dokumentace mohla být 

následně přejata a stát se základem pro stavební řízení. Dle požadavků investora bude hlavním 

účelem rekonstruované nádrže funkce estetická, tedy zlepšení pohledových vlastností oblasti, ale 

zároveň má pomoci svými omezenými možnostmi retenci vody v krajině. V případě potřeby může 

sloužit i jako záložní zdroj požární vody. Je vhodné, aby návrh vytvořil prostředí s příznivými 

podmínkami pro rozvoj vegetace a tím ozelenit v budoucnu pravděpodobně intravilánovou 

oblast obce. 
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Keltští průzkumníci, kteří v období 3. a 4. století našeho letopočtu na Šumavě, Českomoravské 

vrchovině a v moravském Podyjí hledali zlato a další cenné kovy, potřebovali k rýžování a plavení 

vytěžené rudy velké množství vody. K zadržení potřebného objemu tak začali zřizovat primitivní 

umělé nádrže, které můžeme nazývat prvními předchůdci dnešních MVN. Během 6. století, v 

období stěhování národů, na naše území dorazili Slované z bažinaté oblasti dnešního rusko-

polského pomezí kolem řeky Pripjať, kteří byli specialisté na lov ryb a pro jejich uskladnění začali 

budovat umělé tůně, které často vznikali zahrazením slepých ramen toků. Prvním vodním dílům, 

které budovali, říkali „stavy“. V sousedním Polsku tento název zůstal zachován až do dnešní doby, 

jako pojmenovaní rybníka nebo jezera. Vznikali přehrazením slepých ramen toků krátkou, často 

vypouklou hrází směrem do nádrže, bez vypouštěcího zařízení.  Mimo účel uchování živých ryb 

využívaly „stavy‘‘ i k ochraně sídel, či jako zásobárnu pitné a užitkové vody. Kromě budování 

„stavů“ měli Slované velké znalosti i s odvodněním močálů. Při odvodňování často vodu stahovali 

do vybudovaných rybníky, které svými hrázemi vytvářeli cesty (komunikace v koruně hráze) jinak 

neprůchodným močálovitým územím. [14] 

První zmínka o rybnících pro chov ryb na našem území je z roku 1115, a to v listině Kladrubské, 

která dokumentuje svolení panovníka Přemysla Otakara I. udělené klášteru ke koupi lesa na jižní 

Moravě za účelem výstavby rybníka. Začátek chovu ryb v klášterech byl spojen se získáváním 

postního jídla. V polovině 14. stolení už byla technika výstavby tak rozvinuta, že byly budovány 

poměrně vysoké hráze v širokých údolích. Důvodem k tomu byla skutečnost, že se chov ryb v té 

době stal jedním z nejvýnosnějších podnikání v zemi. Z ryb se stal i výrazný vývozní artikl a byly 

jim zásobovány i sousední země. Tomuto rozvoji rybníkářství napomohl i Karel IV. Svým 

nařízením podporoval rybníkářství a výstavbu rybníků za cílem, „aby království české mělo 

hojnost ryb a výparů“. Tato skutečnost ukazuje, jakým byl Karel IV. osvíceným panovníkem. Naše 

společnost se tuto myšlenku znovu učí. Během vlády Karla IV. byl založen mimo jiné i Velký rybník 

u Doks, který dnes známe pod názvem Máchovo jezero. Mnoho vybudovaných rybníků sloužilo i 

k jiným účelům než pouze chovu ryb, například k pohonu mlýnů, pil, hamrů, báňských zařízení 

nebo k plavení dřeva.  

Počátkem 16. století přispěl k dalšímu rozvoji na Třeboňsku rod Rožmberků, budované rybníky 

začaly spojovat do celých rybničních soustav. Tato aktivita je spojována zejména se jmény 

Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan. Štěpánek Netolický vytvořil projekt umělého 

kanálu Zlatá stoka, který přiváděl vodu z řeky Lužnice do již existujících i nově budovaných 

rybníků. Kanál byl dlouhý téměř 40 km a posléze byl Jakubem Krčínem ještě prodloužen. 

V současné době zásobuje vodou ohromujících cca 2700 rybníků. Zlatá stoka si dlouho držela 

primát nejdelší umělé stoky ve střední Evropě. Jakub Krčín vybudoval největší třeboňské rybníky 

Rožmberk (rozloha 489 ha) a Nevděk (dnes s názvem Svět, původní rozloha 360 ha, dnes 202 ha). 

Kromě této rybniční soustavy na Třeboňsku existovaly i další, jako například Českobudějovická, 

Blatenská, Pardubická, na jižní Moravě či zájmovému území blízká Křižanovská. Traduje se, že v 

17. století v českých zemích existovalo až 75 000 rybníků. Následující staletí však nastal velký 

útlum rybníkářství. Po zrušení nevolnictví ubývalo pracovních sil k dalšímu budování a nastával 

velký „hlad“ po zemědělské půdě. Uvědomíme-li si, že v historii používané stavební nástroje a 

nářadí byly z dnešního pohledu velmi primitivní, musíme na tyto díla vzhlížet s velkým obdivem a 

úctou k schopnostem stavitelů. [4] 

V roce 1996 činila rozloha vodních ploch v Česku 159 339 ha (asi 2,02 % rozlohy ČR), v roce 2017 

to bylo už 166 253 ha (2,11 % rozlohy ČR). Pro představu, tento příbytek se rovná rozloze obou 
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největších českých přehrad (Lipna a Orlíku) dohromady, případně odpovídá rozloze sedminy 

Prahy nebo třetiny Ostravy. Množství vodních ploch přibývá, ale zastoupení jednotlivých druhů se 

v posledních příliš nemění. Nejvíce přibývá umělých vodních nádrží, naopak plocha těch 

přírodních, se jako jediná zmenšila. Vodními plochami rozumíme dle Katastru nemovitostí ČÚZK 

jak stojaté, tak tekoucí vody. Přesnější charakterizace vodních ploch je určena v příloze katastrální 

vyhlášky. [15]  

 

Obr. 3.1 Rozdělení vodních ploch v ČR dle využití v roce 2017, zdroj dat: ČUZK [15] 

 

Je samozřejmé, že na úvod práce musí zaznít definice pojmu malá vodní nádrž. U nás lze mezi 

malé vodní nádrže řadit vodní plochy, které vyhovují podmínkám české technické normě ČSN 75 

2410. Tedy, za nádrž lze považovat vodní plochy, u které jsou současně splněny následující 

podmínky: 

a) Objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu) není větší než 2 mil. m3. U 

nádrží určených k chovu ryb se jedná o hladinu vymezenou nejnižší úrovní přelivné hrany 

nehrazeného přelivu nebo horní hranou hrazeného přelivu. 

b) Největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m. Jedná se o vzdálenost nejníže položeného místa dna 

nádrže od maximální hladiny. Neuvažují se lokální větší hloubky v místě původního dna, hlavní 

stoky apod. 

Norma je doporučena i pro rekonstrukce historických rybníků, jejichž parametry překračují 

podmínky uvedené výše. Pro nádrže s celkovým objemem menším než 5 000 m3 se doporučuje 

normu použít přiměřeně podle místních podmínek. [16] 

 

Norma ČSN 75 2410 definuje rekonstrukci jako úpravu, přestavbu a budování nových zařízení a 

částí malých vodních nádrží (hráze, objekty, prostor nádrže a okolí) provozovaných, zrušených 

nebo havarovaných, které nevyhovují požadavkům na jejich funkci a bezpečnost. [16] 
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Nejčastější rekonstrukční práce: 

a) Výměna původního výpustného zařízení. 

b) Přestavba nevyhovujících bezpečnostních přelivů. 

c) Dodatečná instalace odběrných zařízení. 

d) Oprava rybochovných zařízení – loviště, kádiště, přístupových komunikací. 

 

Revitalizace vyjadřuje norma ČSN 75 2410 jako činnost, kterou se obnovují narušené, popř. 

změněné základní ekologické funkce malých vodních nádrží.  

K základním revitalizačním opatřením patří:  

a) odstranění nežádoucích sedimentů; 

b) úprava dna nádrže; 

c) úprava nebo vytvoření litorální zóny, včetně obnovy břehových porostů; 

d) úprava břehů nádrže; 

e) vytvoření infiltračních pásů, mokřadních ploch a tůní kolem nádrže, včetně ozelenění; 

f) zapojení malých vodních nádrží do přírodního ekosystému ve vazbě na územní systémy 

ekologické stability; 

g) vhodná hospodářská opatření na zemědělské a lesní půdě v povodí (např. protierozní 

opatření); 

h) vytváření podmínek pro přežití organismů při vypuštění nádrže a při jejich rozvoji (např. 

boční rybník); 

i) vytváření podmínek pro možnost migrace. 

Revitalizační opatření na malých vodních nádržích musí být v souladu s vytvářením přírodně 

hodnotných ekosystémů a mají se přibližovat svým charakterem přirozeným biotopům. Při 

návrhu objektů a úprav je třeba využívat místní přírodní materiály; zaměřit se na vegetační prvky 

ochrany litorální a břehové zóny. [16] 

Prvky revitalizací budou použity i při návrhu v druhé polovině práce. Je snaha o zachování rázu 

přírodní nádrže při dodržení požadavku na stabilitu a bezpečnost.  
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Tabulka 3.1 Přehled revitalizačních opatření na MVN a jejich účinky podle ČSN 75 2410 [16] 

 

 

Malé vodní nádrže nejčastěji rozdělujeme podle několika základních rysů. Mezi nejčastější 

rozdělení patří rozdělení dle účelu, polohy v krajině, způsobu zásobení vodou. Většina nádrží má 

vícero funkcí, ty pojmenováváme víceúčelové. Jejich zařazení určuje dominantní funkce nádrže.  

 

−  jsou umístěny na okraji obcí nebo přímo v nich, rozměrově jsou převážně 

menší a nejčastěji jsou využívány jako rybochovné, požární, zásobní a ochranné. Často 

jsou ale kontaminovány splachy z ulic a zpevněných ploch. 

−  jsou obklopeny poli a většinou jsou rybochovné. Bývají budovány v dobře 

osluněných polohách chráněnými před studenými větry, ale za dešťů a tání sněhu se do 

nich často splavuje ornice, hnojiva a chemické látky. Proto se většinou velmi rychle 

zanášejí a zarůstají. 

Revitalizační zásah Změny, které vyvolá Účinky revitalizace 

Obnova litorálního pásma 

Vytvoření ostrovů, 

mokřadních ploch a tůní 

Vymezení plochy pro rozvoj 

litorálního pásma (min. 15 % 

až 18 % plochy nádrže) 

Posílení ekologické funkce 

nádrže a začlenění do krajiny 

Revitalizace navazujícího 

úseku vodního toku, vytvoření 

sedimentační tůně na přítoku 

Snížení zanášení nádrže 

sedimentem 

Posílení ekologické funkce 

nádrže a začlenění do krajiny 

Omezení eutrofizace a 

zanášení nádrže 

Odstranění sedimentů 
Zvětšení akumulačního 

prostoru 

Dosažení původních 

nádržních prostor 

Úprava dna nádrže 

Odstranění prohlubní 

zaplněných organickým kalem, 

vystokování dna 

Snížení trofie vody, zlepšení 

slovení rybí obsádky (omezení 

výskytu invazivních druhů ryb) 

Úprava břehové linie 

Návrh a výsadba doprovodné 

vegetace podle odpovídajícího 

vegetačního stupně 

Posílení ekologické funkce 

nádrže 

Posílení biodiverzity a lepší 

začlenění do krajiny 

Zatravnění pásu o šířce 

minimálně 20 m po obvodu 

nádrže 

Vytvoření bariéry před 

eutrofizací a zanášením 

nádrže 

Omezení eutrofizace a 

zanášení nádrže 

Odstranění migračních bariér 

na vodním toku – 

zprůchodnění odběrných 

objektů u bočních nádrží 

Zajištění migrační 

prostupnosti vodního toku a 

trvale udržitelného rozvoje 

vodních živočichů 

Posílení biodiverzity a 

ekologické funkce vodního 

toku 

Opatření k omezení 

transportu sedimentu 

v povodích nádrže 

Organizace povodí z hlediska 

protierozní ochrany 

Posílení výše uvedených 

funkcí, omezení zanášení 

nádrže sedimentem 
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− , jak název napovídá, jsou situovány na lesních pozemcích. Většinou 

obklopeny vegetací, která zastiňuje hladinu. Zdroj vody přitékající z lesů má nižší teplotu 

než voda z potoků, to má za následek, že voda v lesních nádržích je studenější. Nádrže 

mohou být zanášeny spadaným listím a tlejícím dřevem. 

−  jsou obdoba nádrží polních, jen u nich, díky okolním trvalým travním 

porostům nedochází k tak výraznému zanášení. [18] 

 

Zdroje vody pro MVN jsou různého druhu a charakteru. Velký vliv má objem přítoku i jakosti 

vody. Povaha vodního zdroje výrazně ovlivňuje vodohospodářské řešení nádrží, a i účel jejich 

využívání. 

− – jsou napájeny potoky a řekami, jejichž údolí bylo přehrazeno hrází. Nemají 

problém s nedostatkem vody, ale zpomalením vody při průtoku nádrží se zanášejí 

sedimenty, které voda přináší zejména při zvýšených hladinách a povodních. Musí být 

vybaveny bezpečnostním přelivem 

−  

o Nebeské – dešťové nádrže jsou umístěné v kotlinách bez stálého přítoku. Velkou 

část vody získávají na jaře díky tání zimní sněhové pokrývky. Mají mít zcela 

nepropustné dno a strmé svahy, aby se jejich vodní stav snižoval průsakem a 

výparem co nejméně, průměrná hloubka by měla být alespoň dva metry. Výpar 

vody však snižuje jejich hladinu během roku i o 50 a více centimetrů. 

o Pramenné nádrže – jsou napájeny prameny ve svém dně, svazích nebo těsně nad 

vzdutím. Voda je zde chladná, čistá a bez organických látek. Proto jsou například 

vhodné pro chov studenovodních ryb. Tyto nádrže se dají vybudovat z jezer 

vzniklých poklesem půdy důlní činností, štěrkovišť, lomů a pískoven zatopených 

podzemní vodou. 

o Boční – náhonové nádrže se vyznačují tím, že napájecí tok teče mimo nádrž ve 

svém korytě. Boční nádrže mohou být vystavěny i mimo údolí toku, v tom případě 

musí být voda přivedena náhonem, kanálem, štolou nebo i vodovodem z 

napájecího toku. Hlavním znakem bočních nádrží je umělé a regulovatelné 

množství přiváděné vody, která se do náhonu dostává většinou vzdutím nebo 

mimořádně i čerpáním. 

−  mají nádrže pro čištění vod, které mají přítok vody ze stok, nebo požární 

nádrže, které jsou napájeny z vodovodní sítě a podobně. [19] 

 

a)  – akumulují vodu v době jejího nadbytku pro použití době jejího 

nedostatku. Příkladem mohu být nádrže vodárenské, průmyslové, závlahové a 

energetické, retardační, kompenzační. 

b)  – nádrže, které zachycují povodňové průtoky a transformují 

povodňové vlny svým retenčním prostorem. Díky tomu jsou schopny ochránit zájmová 

území před účinky velkých vod. Mezi tyto objekty patří nádrže suché ochranné (poldry), 

ochranné nádrže s malým zásobním prostorem, dešťové nádrže, protierozní nádrže, 

vsakovací nádrže a nárazové nádrže. 
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c)  – jsou určené k úpravě vlastností vody 

řízenými fyzikálními, chemickými a biologickými procesy. V čistících nádržích je využíváno 

převážně přirozených samočisticích procesů, které probíhají ve vodním prostředí. Mezi 

ostatní nádrže upravující vlastnosti vod patří nádrže chladící, předehřívací, usazovací, 

aerobní a anaerobní biologické nádrže a dočišťovací biologické nádrže. 

d)  – rybníky, kde je vytvořeno prostředí vhodné pro 

chov ryb. Jsou to nádrže s možností úplného a pravidelného vypouštění. Tyto rybníky se 

často tvoří v soustavách, které se skládají z rybníků výtěrových, třecích, plůdkových 

předvýtažníků, plůdkových výtažníků, výtažníků, komorových rybníků, speciálních komor, 

hlavních rybníků, sádek a karanténních rybníků. 

e)  – objekty plnící konkrétní hospodářské funkce. Příkladem mohou být 

požární nádrže, nádrže pro chov vodní drůbeže, nádrže na pěstování vodních rostlin, 

napájecí nádrže, plavící nádrže a výtopové zdrže. 

f)  – nádrže různého typu a uspořádání sloužící ke konkrétním 

provozním potřebám. Do této kategorie můžeme zařadit nádrže recirkulační, vyrovnávací, 

přečerpávací, rozdělovací, splavňovací (klauzury) a závlahové vodojemy. 

g)  – nádrže používané k asanaci území narušeného lidskou činností, 

konkrétně k zachycování a uskladnění látek, které by mohly poškodit životní prostředí. K 

tomuto účelu se budují nádrže záchytné, skladovací, umělé laguny a otevřené vyhnívací 

nádrže. 

h)  – nádrže sloužící k odpočinku, vodním sportům. Často opatřené 

speciálním vybavením, o specifické kvalitě vody, upraveným přístupem a okolím nádrže. 

Pod pojmem rekreační nádrže si můžeme představit přírodní koupaliště nebo nádrže pro 

vodní sporty a plavání. 

i)  – jsou projektovány za účelem zlepšení 

ekologických funkcí a estetického rázu krajiny či intravilánu. Pomohou optimalizovat 

vlhkostní poměry v krajině, či vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj vegetace a tvorby 

biocenter. Často mívají také okrasnou funkci. K tomuto využití se budují nejčastěji 

hydromeliorační nádrže, okrasné nádrže v krajině, okrasné nádrže v sídlištích a parcích, 

návesní rybníky, umělé mokřady, krajinotvorné nádrže a nádrže na ochranu bioty. 

[16, 17] 

 

Vodní nádrže jsou významnými krajinnými a stavebními díly, z tohoto důvodu je třeba jejich 

návrhu a projektové přípravě věnovat patřičnou pozornost. Na projektovou přípravu navazuje 

vlastní výstavba nádrže, která musí být provedena s nemenší pečlivostí. Na vodních nádržích 

používaná zařízení musí dosahovat dlouhé živostnosti, jednoduchosti provedení a plnit zadaný 

účel. Je snaha, aby zařízení pracovala s minimem nebo úplně bez obsluhy. V následující části jsou 

zjednodušeně popsány základní zařízení objevující se na vodních nádržích.     

 

Hráz je nejdůležitějším, nejnebezpečnějším a většinou i nejdražším stavebním prvkem u nádrží 

rybničního typu. Ze stavebního hlediska je proto také prvkem nejnáročnějším. Je nutné velmi 

pečlivě zvážit umístění a tvar hráze, způsob založení, výběr vhodného materiálu pro stavbu i 

ochranu svahů hráze. Hráze jsou u MVN navrhovány zásadně jako zemní sypané. Ideální je využití 

zeminy ze zátopy nebo blízkého okolí. Hráze můžeme dělit podle různých hledisek. Příkladem 



Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov   Bc. David Matoušek 

Diplomová práce 

 

   9 

 

podle tvaru nebo umístění a druhu těsnění. Důležitý je také vztah k údolnici, který hráze rozlišuje 

na čelní boční nebo dělící.  

Zemní hráze mají mít podle ČSN 752410 Malé vodní nádrže zásadně lichoběžníkový příčný tvar 

(jednoduchý nebo složený). Použitý zemní materiál rozděluje hráze na homogenní tedy 

stejnorodé a nehomogenní neboli nestejnorodé. Nehomogenní hráze se navrhují v případech, že 

v okolí není dostatečné množství materiálu pro stavbu hráze homogenní. Nehomogenní hráze se 

skládají z dvou a více různých zemin, které jsou do hráze ukládány odděleně a za různým účelem. 

(Těsnící jádro, stabilizační částí, přechodové části – filtry.) Zemina homogenní hráze musí být 

dostatečně nepropustná a stálá. Je nutné, aby nedocházelo k bobtnání, roztékání či praskání. 

Je nutné zaměřit pozornost i na spojení hráze s podložím. Druh zeminy, který podloží tvoří, určuje 

nutné úpravy podkladu. V případě, že nepropustná vrstva je relativně blízko pod povrchem 

budoucí hráze, odstraňuje se orniční vrstva obsahující organické látky do hloubky 0,5 m. Jestliže 

je nepropustná vrstva hluboko, navrhují se proti průsaku vody pod hrází těsnící podzemní nebo 

štětové stěny. V případě, že je nepropustné podloží příliš hluboko, umisťuje se předložený 

návodní koberec pro prodloužení průsakové dráhy.  

Stabilita je zaručována sklony návodního a vzdušného líce hráze. Ty se určují podle typu použité 

zeminy. Sklony určuje norma ČSN 75 2410. (Tab. 3.1) Svahy hráze se opevňují proti rozrušování 

okolními vlivy. Vzdušní líc je nejčastěji zatravněn, návodní líc se chrání před destabilizací vlivem 

působení ledu a vln kamenným či štěrkovým pohozem, případně rovnaninou u větších sklonů. 

V odůvodněných případech se používá kamenná nebo betonová dlažba. Opevnění je vytaženo 

min. 0,5 m nad hladinu stálého nadržení. Převýšení koruny hráze nad maximální hladinou je 

určováno výběhem větrových vln a typu konstrukčního řešení hráze (odolnost proti přelití, sedání 

tělesa, ochrana tělesa hráze). Šířka koruny je odvozována od výšky hráze, případně od šířky 

komunikace vedené korunou. U hrází o výšce větší než 5 m nesmí být šířka koruny menší než 

3 m. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Nehomogenní hráz se středním těsnícím jádrem [16] 
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Tab. 3.1 Orientační sklony svahu hrází [16] 

 

 

Výpustná zařízení 

Slouží k řízenému úplnému vypuštění nádrže počítaje i s možností odvodnění dna. Další funkcí 

vypouštěcího objektu je udržování žádané hladiny v nádrži. Každá nádrž musí být vybavena 

vypouštěcím zařízením. Výpustné zařízení musí být přístupné i při zvýšené hladině. Výpusť se 

umísťuje do nejhlubšího místa hráze. U běžných nádrží postačuje pouze jedna výpusť 

s dostatečně citlivou regulací průtoku a osazená uzávěrem použitelným za všech stavů hladiny 

v nádrži. Pro případ poruchy či opravy se uvažuje s umístěním revizního uzávěru (příkladem 2 

dlužové stěny u požerákové spodní výpusti). U nádrží s ovladatelným prostorem větším než 

1 mil. m3 jsou požadované výpusti dvě. Nejmenší průměr výpusti je DN 300 mm, z provozních 

důvodů je však doporučovaný průměr výpusti DN 600 mm. Před vtoky je vhodné umístit česle 

pro zabránění vniku cizích těles či uniknutí ryb. Výpustné zařízení dělíme dle konstrukčního řešení 

odtoku na otevřené a trubní. 

 – kamenné nebo železobetonové žlaby umístěné do nejnižšího místa zátopy (V 

místě nejvyšší hráze). Z toho plyne, že se jedná o velmi problematickou konstrukci. (zakládání, 

těsnění, možnosti poruch). Hradící prvek je obvykle stavidlo. Tento typ výpustí se dnes již 

prakticky nenavrhuje. Je využíván u historických rybníků. Nejčastěji kombinuje funkci spodní 

výpusti i s funkcí bezpečnostního přelivu.   

 – odvádí vodu z nádrže potrubím uloženým v tělese hráze. Je tvořená uzávěrem, 

potrubím a zařízení pro utlumení energie vytékající vody. Uzávěr se se umísťuje na návodní 
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stranu hráze do nebo před těleso hráze. Historické uzávěry jsou lopatkové, čepové. Mimořádně 

používané jsou šoupátkové či stavidlové uzávěry. Nejpoužívanější typ uzávěru u MVN jsou 

požeráky. Konstrukci požeráku tvoří šachta uzávěru z železobetonu, případně dřevěná s drážkami 

pro osazení dlužemi. Dluže jsou dřevěné fošny výšky zpravidla cca 15 cm, které se volně zasouvají 

do drážek. [17] 

Konstrukční typy požeráku:  

a) Otevřený jednoduchý 

b) Uzavřený dvojitý 

c) Otevřený dvojitý 

d) Otevřený jednoduchý zdvojený 

e) Uzavřený dvojitý zdvojený 

f) Otevřený dvojitý zdvojený [17] 

 

Obr. 3.3 Ukázka konstrukčních typů požeráků [17] 

  

Otevřený požerák se navrhuje ze statických důvodů do max. výšky 4 m. Požeráky s dvojitou 

dlužovou stěnou využíváme při potřebě odběru vody ze dna i hladiny. K utěsnění dluží se 

nejčastěji používá jíl nebo dřevěné piliny. Výpustné potrubí se navrhuje tak, aby provedlo co 

nejvyšší možný průtok beztlakově. Toho jde docílit zvětšením průměru odpadního potrubí nebo 

použitím diafragmy společně se zavzdušňovacím potrubím. Beztlakovým prouděním chceme 

docílit zabránění strhávání vzduchu a tím i dynamickým rázům. [17] 

Bezpečnostní přelivy slouží k neškodnému převedení nadměrného množství vody, tím ochraňují 

nádrž před účinky povodňových průtoků. Návrhu bezpečnostních přelivů musí být věnována 

patřičná pozornost, protože případné protržení hráze mívá katastrofické účinky. Průtočné nádrže 

musí být vybaveny bezpečnostními přelivy. U neprůtočných nádrží je možné navrhovat 

bezpečnostní přelivy na maximální průtoky, které mohou do nádrže přitéct nápustným zařízením, 

resp. na tyto průtoky zvýšené o přítok z povodí nad nádrží, které nemá přímou vazbu s tokem, ze 

kterého je nádrž napouštěna. U MVN se převážně navrhuje bezpečnostní přeliv jako nehrazený. 

Vlastní přeliv je tvořený korunou přelivu, skluzem a vývařištěm. Podle konstrukce rozlišujeme 

bezpečnostní přelivy na korunové, kašnové, šachtové, boční. Můžeme se setkat i se sdruženými 

objekty, které kombinují výpustné zařízení a bezpečnostní přepad. Podkladem pro dimenzování 

bezpečnostního přelivu je stanovení nejvyšší hladiny v nádrži při návrhové průtoku. Zásadní je 

také požadovaná míra bezpečnosti vodních děl při povodni, která určuje návrhovou n-letost 

povodňových průtoků, které musí přeliv bezpečně převést. [17] 

Jedná se o přelivy, kde se přelivná hrana nachází přímo v koruně hráze. Nedoporučuje se 

navrhovat u vyšších hrází, než je 5 m. Při návrhu je třeba dbát na zamezení vzniku průsakových 

cest pod opevněním koruny a vzdušného líce. Je vhodné je umísťovat do rostlého terénu.   
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Název má odvozen od svého situování do boku nádrže. Jeho přelivná hrana bývá kolmá na osu 

hráze. Tvoří jej jezové těleso se svislými stěnami nebo ve sklonu 4:1 až 10.1, spadiště, skluzu a 

vývar. Své výhody boční přeliv získává ze své polohy, a tedy i většinou vhodnějších základových 

podmínek na okraji hráze. Hráz je zde nejnižší a často je zde rostlý terén. Nevýhoda bočních 

přelivů je dlouhá přelivná hrana, která vyplívá z využití jen části z okrajů spadiště.  

Budují se v případě, že jsou vhodné základové podmínky v prostoru tělesa hráze. Díky tomu, že 

jsou vysunuty blíže k ose nádrže (nejsou na bocích) na rozdíl od bočních přelivů, je možné 

zkrácení délky objektu (tj. zmenšení objemu betonáže -> snížení nákladů). Půdorysný tvar bývá 

půlkružnice nebo kombinace části kruhu a přímek. Přelivná stěna se buduje opevněná 

kamenným zdivem nebo je z železobetonu. Voda z přelivné hrany přepadá do spadiště, které se 

navrhuje ve sklonu 5:1 až 10:1, dno spadiště bývá na úrovni dna nádrže.  

Válcové objekty s rozšířenou a zaoblenou horní hranou. Válcová šachta v spodní části přechází 

pravoúhlým kolenem do odpadního potrubí. V odpadním potrubí nesmí dojít k zahlcení a 

tlakovému proudění, proto se umísťuje diafragma a zavzdušňovací potrubí. Podmínkou 

k vybudování šachtového přelivu jsou velmi dobré základové podmínky. Pro svoji náročnost se 

šachtové přelivy u MVN využívají málo. [17, 18] 

Je zařízení sloužící k utlumení energie proudu vody. Tlumící objekt může být součástí spodní 

výpusti, nebo bezpečnostního přelivu. Principy tlumení energie dělíme na dva způsoby, 

bezvývarové tlumení energie a vývarové. K bezvývarovému tlumení energie proudu se využívají 

úseky toku se zvýšenou drsností, tedy zdrsněné skluzy, případně stupně s drsným podjezím. 

Bezvývarové řešení je doporučováno při specifickém průtoku Q ≤10 m3s-1. [3, 17] 

Kromě základních funkčních objektů se můžeme u vybraných nádrží potkat s objekty speciálními. 

Ty jsou navrženy podle požadavků a potřeb konkrétního typu nádrže. Příkladem u typu nádrží 

rybochovných jsou často navrhovány speciální objekty jako loviště či kádiště. 

Je navrhováno u rybochovných nádrží a slouží k shromáždění ryb při vypouštění rybníku. Je 

situačně umístěno do nejnižšího místa v nádrži v místě výpustného objektu tak aby se do něho 

přirozeně stahovala rybí osádka. Dno loviště je zpevněno betonem nebo kamennou dlažbou a je 

ve sklonu 2 až 5 % k spodní výpusti.  Loviště mívají pravoúhlý tvar. Rozloha a hloubka (cca 0,6-0,8 

m) loviště musí být úměrná počtu a velikosti lovených ryb. V moderním rybníkářství může 

množství ryb dosahovat až 750 kg.ha-1. V tomto případě se objem vody v lovišti navrhuje mezi 20 

a 30 m3.ha-1 Stěny jsou svislé a stavebním materiálem je beton, kámen nebo dřevo. 

Kádiště je navrhováno co nejblíže lovišti. Jsou na něm umístěny potřebné nástroje a nářadí (kádě, 

váhy aj.) k manipulaci s rybami během výlovu. Kdy probíhá vážení, třídění či nakládání k 

transportu. Je nutné, aby kadiště bylo velikostí přiměřené k množství lovených ryb. Kadiště má 

zpevněný povrch (kamenná nebo betonová dlažba, případně štěrkový pohoz) a je konstantně 

odvodňováno do loviště.   
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Navrhují se podle účelu odběru vody, například pro závlahy nebo pro potřeby průmyslu, buď 

gravitační nebo s čerpáním, s konstantním nebo proměnným množstvím odebírané vody, 

regulovatelné nebo neregulovatelné, z úrovně hladiny nebo s možností odběru z proměnné 

hloubky pod hladinou. Těmto požadavkům se musí přizpůsobit technické řešení a vybavení 

objektu, například česlemi, uzávěry a dalšími opatřeními pro zimní provoz a podobně. [4] 

 

 

Fyzikální, chemické, biochemické a biologické vlastnosti vody v nádrži jsou závislé na mnoha 

činitelích. Nejvýraznější jsou velikost, hloubka, proudění vody, druh nádrže, její morfologie, tvar 

zátopy, klimatické podmínky, nadmořská výška, intenzita slunečního svitu, teplota, geologické a 

vegetační poměry v povodí toku, jakost a množství přitékající vody do nádrže. Vodní prostředí 

všechny tyto činitelé ovlivňují, nejzásadnější vliv je ale přikládán množství a jakosti přitékající 

vody. 

Fyzikální vlastnosti a chemické složení stojatých vod se mění, zejména ve směru vertikálním. Mění 

se nejenom v ročních obdobích, ale i během dne. Tyto změny se týkají zejména teploty, 

rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého, sloučenin fosforu, dusíku, železa, manganu, dále 

hodnoty pH a neutralizačních kapacit. Vertikální zonace vody v nádrži je tím výraznější, čím je 

nádrž hlubší a doba průtoku nádrže delší. Za mělké se považují nádrže, které v důsledku 

větrného a konvektivního míchání nejsou stratifikovány. Zonace vodního prostředí se vytváří 

vlivem vztlakových změn hustoty vody při ohřívání a chladnutí vody v průběhu roku. [22] 

 

Vodní prostor v MVN dělíme na vrstvu živnou (trofogenní), odpovídající epilimniu s výskytem 

producentů a konzumentů; u dna či velké hloubce tedy v hypolimniu se nachází vrstva 

odbourávání (trofolytická), kde je výrazné společenstvo destruentů případně konzumentů. U 

mělkých nádrží hypolimnium není, nedochází k tak výrazné teplotní stratifikaci. K míchání zón u 

mělkých nádrží dochází větrem, u hlubších nádrží májí zásadní vliv teplotní procesy v nádrži, kdy 

se vlivem teploty mění hustota vody, která pak klesá, čí stoupá.  

Malé vodní nádrže s malým obsahem živin a s malou produkcí organické hmoty nazýváme 

oligotrofní, nádrže bohatě zásobené živinami a s vysokou produkcí organické hmoty jsou 

eutrofní. 

V MVN čerpají producenti (fytoplankton – řasy, sinice) z vodního prostředí živiny (nutrienty) 

uvolněné destruenty (bakterie) a v procesu fotosyntézy produkují biomasu, kterou konzumují 

konzumenti. Tento proces probíhá v epilimniu, v hypolimniu dochází k rozkladu a mineralizaci 

odumřelých organických látek působením mikroorganismů (destruentů). [21] 
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Obr. 3.4 Teplotní stratifikace v nádrži [25] 

 

Nejvýznamnější procesy ve vodním prostředí malých vodních nádrží jsou sedimentace a pohyby 

vodní masy způsobené změnami teploty vody.  

Sedimentace 

Sedimentaci ovlivňují vlastnosti suspendovaných látek, jejich hustota, tvar, váha, usazovací 

rychlost a samozřejmě jejich množství. Dalšími faktory ovlivňující sedimentaci jsou fyzikálních 

vlastnosti samotné vody, tedy její viskozita, hustota a rychlost proudění v nádrži. Velký vliv na 

proces sedimentace má i uspořádání nádrže, tedy její tvar, hloubka, řešení vtoků, výtoků apod. 

Proces sedimentační probíhá ve všech nádržích rybničního typu. Výsledkem intenzivní 

sedimentace splachů zeminy je zanášení (zazemňování) nádrží. Sedimentaci můžu ovlivnit svým 

působením vítr nebo turbulentní proudy. [24]  

Teplotní procesy v nádrži 

Sluneční záření je hlavním zdrojem tepla v nádržích. Další, menší, zdroje tepla jsou styk s půdou a 

ovzduším.  Sluneční záření je při dopadu na hladinu se zčásti odraženo, zčásti pohlceno a zbytek 

je proměněn na teplo. Teplota vody se může snižovat vypařováním, vyzařováním tepla nebo 

odtokem z nádrže. Šířění tepla ve vodním prostředí probíhá molekulární a turbulentní difúzí. V 

MVN můžeme v průběhu roku pozorovat čtyři charakteristická teplotní období: 

a) Období jarní homoternie – trvá několik dnů až několik týdnů.  Teplota vody je blízko +4 °C 

v celé nádrži proto se pohybuje libovolně a je promíchaná. 

b) Období letní stratifikace – trvá u nás asi 6 měsíců. Hladina je ohřívána, takže se její 

hustota klesá a není tak promíchávána se studenější vodou u dna.  

c) Období podzimní homotermie – trvá obvykle několik týdnů. Teplota hladiny se začíná 

ochlazovat a svojí hustotou se přibližuje vodě u dna, dochází tak k promíchání. 
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d) Období zimní inverze – trvá 2 až 3 měsíce. Ohlazováním v zimních měsících dochází u 

hladiny k tvorbě ledu. Pod ledem se nachází voda s teplotou nižší než 4°C, kterou má 

voda u dna, protože má menší hustotu.   

Obr. 3.5 Pohyb vody v nádrži vlivem teploty v průběhu roku 

 

Ukazatelem vhodnosti a použitelnosti vodního zdroje pro napájení vodní nádrže je jakost vody, 

která se proto musí posuzovat a hodnotit z hlediska jejích vlastností a celkové přípustnosti 

k použití.  

− Teplota – rozhoduje o vhodnosti pro různá účelová použití (chov ryb, závlahu, rekreaci aj.) 

− Barva – rozhoduje o ní obsah a druh látek ve vodě rozpuštěných a rozptýlených. (Hnědý 

zákal – splach z polí; tmavě červený – voda z rašelinišť, bažin; šedý zákal – průmyslové 

vody.) 

− Průhlednost – Zjišťována bílou destičkou ponořovanou do různých hloubek. Úzká 

souvislost s barvou. 

−  Pach – Ve vodních nádržích se vyžaduje voda bez zápachu.  

Zjišťuje se chemická reakce (často vyjádřená hodnotou pH), množství kyslíku a jeho spotřeba, 

volné CO2, Cl, Ca, Fe, Na, N, K, P a toxické látky. 

− pH = záporný logaritmus koncentrace vodíkových iontů, za normálních stavů v nádržích u 

hladiny neutrální (pH = 7) , nebo slabě kyselá (pH < 7), v hlubších horizontech bývá voda 

kyselá. Při velkém rozvoji rostlinných organismů bývá zásaditá. 

Tyto vlastnosti se posuzují podle organismů žijících ve vodě, v jejímž prostředí se zachovávají i 

v následných generacích.  

Pásma saprobií (výskyt organismů): 

− oligosaprobní – Pásmo čisté vody, bez znečišťujících organických látek, s počtem 

mikroorganismů pod 1000 v 1 ml vody. Může nastat při intenzivní funkci samočistících 

procesů, dostatečném obsahu kyslíku a zakončení nitrifikačního procesu. 

− Mezosaprobní – Pásmo přechodné, s vyšším znečištěním s počtem mikroorganismů 

(bakterie, prvoci, členovci) až 100 000 v 1 ml vody, avšak ještě s účinnými samočistícími 

schopnostmi, převážně oxidačními, probíhající nitrifikací dusíkatých látek a mineralizací 

organické hmoty. 
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− polysaprobní – Pásmo odpadní vody, které jsou silně znečištěné organickými látkami o 

nadměrném počtu bakterii i nad 1 milion v 1 ml. Nastávají při nedostatku kyslíku a 

nadbytku dusíkatých sloučenin, pásmo je v trvale zahnívajícím stavu s produkcí 

zapáchajících plynů (sirovodík, metan, čpavek a jiné). [20] 

 

Proces obohacování vod o obsah minerálních živin a to především sloučenin fosforu a dusíku je 

definován jako eutrofizace. Zvýšený obsah živin se promítne v enormním rozmnožení vegetace 

(sinic, řas i vyšší vegetace). Obsah biologicky rozpuštěných živin ve vodním prostředí určuje 

trofický potenciál.  Množství sloučenin fosforu a dusíku ve vodě, při kterém již bude docházet 

k tvorbě vodního květu nelze obecně určit, je závislé na mnoha faktorech.  

Eutrofizaci dělíme na přirozenou a antropogenní: 

a)  – Tento proces nemůžeme ovlivnit. Vychází z přítomnosti sloučenin 

dusíku a fosforu v půdě, sedimentech či rozložení zahynulých vodních organismů. 

b)  je vyvolaná lidskou činností. Z velké části je zapříčiněná 

smýváním dusíkatých a fosforečných hnojiv ze zemědělsky obdělávané půdy, užíváním 

velkého množství čisticích prostředků obsahující polyfosforečnany a zvyšováním objemu 

odpadních vod se sloučeninami fosforu a dusíku z fekálií. 

Vodní květ – stav, kdy v nádrži do hloubky až 5 m (vzdálenost kam pronikne sluneční záření 

v dostatečné míře) dochází k přemnožení sinic a řas. Dochází k zabarvení vody do zelena či 

zeleno-modra. Tvoří se toxické látky a zhoršují organoleptické vlastnosti vody, které mají 

následně negativní vliv na dobytek i lidský organismus. [22] 

 

Kladné působení na zlepšení jakosti vody má při uvážlivém hospodaření o různé účinnosti většina 

malých vodní nádrží. Těží z vlastnosti vody, která je schopná při příznivých podmínkách 

samočištění. Souhrnem fyzikálních, chemických a biologických procesů dochází k prokazatelnému 

snižování znečisťujících látek.  

 

Proces samočištění je souhrnný název pro přirozeně probíhající fyzikální, chemické, biologické a 

biochemické procesy, kterými povrchová voda v přírodě odstraňuje svoji kontaminaci 

nevhodnými látkami. 

Pro samočistění jsou nejdůležitější fyzikální procesy: sedimentace nerozpuštěných látek, 

koagulace, sorpce, ředění, odplavování usazenin při velkých vodách a přestup kyslíku ze vzduchu 

do vody. Pro další procesy je důležitý i difuzní pohyb v kapalině, který umožní rozptýlení 

znečištění ve vodním prostředí a tím jeho rozředění a snazší odstranění. 

Jsou založeny na reakci látek obsažených v odpadní vodě s látkami obsaženými s vodou v nádrži. 

Dochází k reakcím neutralizačním, srážecím a oxidačně redukčním a k fotochemickému rozkladu.  
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Zásadní vliv na schopnost samočištění mají právě biologické pochody, které probíhají díky 

činnosti organismů. Podstatný je vliv charakteru prostředí.  Živiny ve vodním prostředí jsou 

substrátem pro nižší organismy a ty se následně stávají potravou organismů vyšších. Nelze 

zapomenout na rozkladné procesy odumřelých organismů.  

Biologické procesy dělíme na aerobní, probíhající jen v přítomnosti dostatečného množství 

rozpuštěného kyslíku a anaerobní děje, které probíhají u dna a v bahně. Sekundárně však mají 

rovněž nárok na kyslík, neboť produkty anaerobního rozkladu přecházejí do vody a vstupují do 

aerobních procesů. Je-li nárok na kyslík velký a nestačí se zásoba doplňovat, pak koncentrace 

rozpuštěného kyslíku klesá, aerobní pochody přestávají probíhat a rovnováha ve vodě je výrazně 

narušená. [22] 

Kyslík vzniklý fotosyntézou vodních rostlin není při posuzování samočisticích procesů 

započítáván. Důvodem je nestálosti vlivem sezónnosti vegetace. 

Podmínky průběhu přirozeného samočištění 

• Fyzikální – sluneční světlo, teplota, proudění a vlnění hladiny (turbulence vody). 

• Chemické – koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě.  

• Biologické – dostatečné množství aktivních organismů. [22] 

Obr. 3.6 Zjednodušené schéma 

průběhu čistících procesů, 

probíhajících ve vodním prostředí 

MVN [21] 

 

 

 

 

 

 

 

Aerace je činnost, při které dochází k provzdušňování vody s cílem zvýšení koncentrace kyslíku ve 

vodě. Množství kyslíku ve vodě je zásadním indikátor biologického znečištění povrchových vod. 

Koncentrace kyslíku má zásadní vliv na efektivitu samočistících procesů v povrchových vodách. 

Mezi zdroje vzduchu řadíme přitékající vodu do nádrže, atmosférickou rearaci, fotosyntézu, či 

umělé provzdušňování. K umělému provzdušňování se využívá různých druhů vzduchovačů. 

Nejčastějším příkladem cíleného umělého provzdušnění je provzdušňování mechanické. 

Provzdušnění však vzniká i jako druhotný jev při průchodu vody hydroelektrárnami, jezy i dalšími 

přepady. V omezené míře lze využít i přidávání okysličovadel.  [23] 

 

Vodní rostliny mají výrazný vliv na fyzikální chemické i biologické vlastnosti vody.  V procesu 

čištění povrchových, ale i odpadních vod plní vegetace řadů důležitých a nezastupitelných funkcí.  
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• Svým růstem a tvorbou biomasy odčerpávají živiny z vodního prostředí, tím redukují 

ohrožení eutrofizací. Díky svojí schopnosti odstraňovat stopové prvky a patogeny se 

s úspěchem využívají jako terciální stupeň přečištění odpadních vod.  

• Rostliny ve svém prostředí vytváří příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů, 

nezbytných pro plnou funkci čistících procesů. V procesu fotosyntézy produkují kyslík, tím 

podporují vyrovnání kyslíkové bilance. Mají výrazný vliv na hodnotu pH.  

• Díky odparu vody z těla rostlin (transpirací) předávají velkou část vody do atmosféry. Díky 

tomu v okolí vytváří pozitivní mikroklima.  

• Je důležitá i pohledová funkce rostlin, kdy při jejich osázení celý prvek nádrže či mokřadu 

ozeleňují. 

• Přemnožení rostlin neúnosně zvyšuje biologický zákal a nadměrné zarůstání nádrží 

vegetací.  

• Je nutné odklízení odumřelých rostlin a přerostlé vegetace, aby se nestala znovu zdrojem 

živin a znečištění. [21, 23] 

 

Mokřady jsou řazeny mezi vodní plochy i přes fakt, že ne vždy musí mít viditelnou hladinu. Jsou to 

území typické vysokou hladinou vody podpovrchové, zvláštním vodním režimem, specifickou 

mokřadní faunou a flórou. Mají velkou schopnost zadržovat vodu v krajině. Příznivě ovlivňují 

koloběh vody v přírodě značným výparem. Zahrnují biotopy, které jsou zaplavené nebo nasycené 

vodou dostatečně dlouho, aby se vyvinula vegetace adaptovaná na půdu nasycenou vodou. 

Mokřady dělíme na přírodní a umělé. 

Přírodní mokřady 

Rašeliniště, litorální zóny rybníků a malých vodních nádrží, ekosystémy lužních lesů, tůně v poříčí 

vodních toků a nádrží, slepá ramena řek, nivní louky.  

Přírodní mokřady vyrovnávají odtoky z povodí, zvyšují výpar z půdy a rostlin, podílí se čistícím 

účinkem na zvýšení jakosti vody. Mokřady produkují velké množství biomasy.  

Důležitým úkolem společnosti je ochrana stávajících mokřadů a revitalizace mokřadů 

narušených. I přes svoji nezastupitelnou úlohu v přírodě jsou mokřady dlouhodobě 

přeměňovány na zemědělskou půdu. Nejdůležitější mokřady jsou proto chráněné Ramsarskou 

úmluvou. [20] 

Umělé mokřady 

Vznikly záměrnou lidskou činností a plní konkrétní úkoly, zaměřené především na zlepšení jakosti 

vody a mechanické čištění vod odpadních.  

• Polopřírodní ovladatelné mokřady. 

• Půdní filtry s mokřadní vegetací. 

• Vegetační kořenové čistírny s horizontálním nebo vertikálním proděním odpadní vody. 

• Speciální nádrže a kaskády s akvakulturami. 
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Klady těchto zařízení: 

− Ekologický charakter a snadné začlenění do krajiny. 

− Jednoduché stavební provedení, ve srovnatelných a většinou i nižších stavebních 

nákladech v porovnání biologickou čistírnou. 

− V malých nárocích na speciální vybavení a technologie, v minimální potřebě elektrické 

energie a obsluhy. 

− V nízkých provozních nákladech.  

− V možnosti nárazového přetížení a poměrně dobrém čistícím účinku od počátku provozu. 

− V poutání dusíku, fosforu, ale i těžkých kovů.  

Zápory umělých mokřadů: 

− Velká plošná potřeba. 

− Určitá závislost čistícího účinku na klimatických podmínkách, zejména na teplotě a 

slunečním zářením. (Nižší čistící účinek v zimním období.) 

− Možnost zakolmatování filtračního prostředí při nekvalitním provedení a provozování. 

− U horizontálních kořenových čistíren kyslíkový deficit a problémové odbourání 

amoniakálního znečištění. [21] 

 

Jednou z funkcí MVN je pozitivní vliv na jakost povrchových vod. Při průtoku vody rybníkem, či 

účelovou nádrží rybničního typu dochází v důsledku přirozeného biologického čištění ke snížení 

fosforečnanů o 60 až 90 %, dusičnanů o 25 až 50 %, amoniaku o 20 až 40 %, nerozpuštěných látek 

90 až 98 %. Při průtoku vody malými vodními nádržemi dochází k odbourání choroboplodných 

mikroorganismů v rozsahu od 95 až 99 %. [21] 

 Čistící procesy, které probíhají ve vodním prostředí, začínají sedimentací, po které nastupují 

pochody anaerobní a aerobní, podle obsahu kyslíku v prostředí, ve kterém probíhají. 

Tabulka 3.2 Funkce MVN na zlepšení jakosti vody [20] 

Druh opatření Funkce 

Všechny druhy stabilizačních nádrží, zejména 

biologické nádrže. 

Úprava a stabilizace fyzikálních, chemických a 

biologických vlastností. 

Klasické rybníky a účelové nádrže rybničního 

typu. 

Snižují obsah nerozpuštěných látek, při 

správném hospodaření zvyšují jakost vody. 

Malé suché ochranné (retenční) nádrže a 

klasické ochranné nádrže. 

Kromě cílené ochrany před velkými vodami 

snižují obsah nerozpuštěných látek. 

Přírodní a umělá vodní refugia pro rostliny a 

vodní živočichy. 

Zvyšují jakost vody, zejména s využitím 

sedimentačních a samočistících procesů. 

Splavovací nádrže určené pro plavení dřeva. 
Využívání sedimentačního účinku na zachycení 

nerozpustných látek. 

Rekreační a okrasné nádrže různých typů a 

uspořádání. 

Při správném provozu zvyšují jakost s využitím 

samočistících procesů. 



Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov   Bc. David Matoušek 

Diplomová práce 

 

   20 

 

Aerobní čistící procesy 

U nádrží rybničního typu výrazně převažují aerobní pochody, které můžeme charakterizovat jako 

proces bakteriální oxidace a fotosyntetické redukce probíhající ve vodním prostředí. Rozklad, 

přeměna a poutání jednotlivých látek ve vodním prostředí je výsledkem složitých biologických a 

biochemických procesů, kterých se zúčastní nejen bakterie, ale i vyšší organismy.  

Procesy probíhají v několika fázích, které navazují na předchozí sedimentaci usaditelných látek. 

Procesy biologické a případně chemické flokulace, na ni navazující oxidace (případně redukce) a 

postupná mineralizace organické hmoty. 

Kyslík k oxidačním procesům se získává difuzí z atmosféry v místě styku s vodní hladinou, 

významným producentem kyslíku jsou ve vegetačním období řasy při fotosyntéze. V nádržích lze 

také využít umělé provzdušňování. Zdrojem kyslíku je i provzdušněná přitékající voda. 

Množství kyslíku přijímaného hladinou činí maximálně 4,8 až 7,2 g/m2 za 1 den. [21] 

Anaerobní čistící procesy 

Probíhají v bezkyslíkatém prostředí a obvykle se projevují pachovými závadami. Důležité 

mikrobiální, převážně anaerobní čistící procesy:  

• převod močoviny na amonné sloučeniny,  

• rozklad bílkovin na jednoduché štěpné produkty (činností hnilobných bakterií), 

• štěpení mastných kyselin při značné tvorbě metanu, 

• štěpení celulózy a sacharidů,  

• redukce sirovodíku, dusičnanů na dusitany a amoniak až na plynný dusík. [21] 
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• Územní plán obce Níhov, získaný z internetových stránek obce. 

• Podklady a informace od investora. 

• Geodetické zaměření území – zaměření výškopisu a polohopisu řešeného území. 

(Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv). Měření provedl David Matoušek 

v červnu 2019. 

• Informace o parcelách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Brno – venkov – internetový portál cuzk.cz. 

• ČSN a odborná literatura (ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 73 1001 Zakládání staveb. 

Základová půda pod plošnými základy, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech apod.)  

 

Podrobné zaměření nádrže a nejbližšího okolí bylo provedeno pomocí přístroje Trimble GNSS. 

Získané podrobné body byly sloučeny s podklady získanými od investora. Tyto podklady 

obsahovaly zaměření inženýrských sítí, polohopisné zaměření ulice Na Dolině i nově 

projektovanou uliční čtvrť pod ní, navazující na hráz. Během zaměření bylo zaznamenáno 

přibližně 130 bodů polohopisného a výškopisného zaměření. Zaměření komplikovala velmi 

rozbujelá vegetace, ovšem pro návrh byla přesnost dostatečná. Zaměření bylo pořízeno 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému baltském – po vyrovnání. Rozsah 

zahrnoval podrobný výškopis a polohopis území, hlavní linie toku a cest, známé objekty, u kterých 

se předpokládal vliv na návrh nádrže.  

 

Na přání investora nebyl inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum i přes naléhání 

projektanta proveden, což výrazně ovlivnilo přesnost a kvalitu návrhu.  Z hlediska vhodnosti se 

jeví uvažovaná staveniště dle ČSN 731001, čl. 20, odst.a) jako staveniště s jednoduchými 

základovými poměry.  

Hydrogeologický rajon podzemních vod České republiky podle Michlíček et al. [1] je uvažován 

6560 – Krystalinikum v povodí Svratky. Zájmová oblast je podle Kestřánka [2] součástí povodí řeky 

Svratky s hydrologickým pořadím 4-15-01 s názvem „Svratka po Svitavu“. Zájmovou oblast 

odvodňuje tok Halda po Březinku s hydrologickým číslem 4-15-01-104. 

Geomorfologické členění 

Ve smyslu geomorfologického členění České republiky, stanoveného na podkladě morfometrie, 

morfostruktury a geneze reliéfu podle Czudka [27] patří zájmové území k provincii České 

vysočiny, soustavě Česko-moravské, podsoustavě Českomoravské vrchoviny, celku Křižanovské 

vrchoviny, podcelku Bítešské vrchoviny a okrsku Jinošovské pahorkatiny. 

Jde o pahorkatinu tvořenou v S části biotitickými migmatitickými rulami, v Z části výběžky 

třebíčského plutonu (žuly), J část tvoří fylity a bítešská ortorula. 
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Geologickou jednotku zde tvoří metamorfované horniny moravika – serie vnějších fylitů 

(olešnická). Převládající horninou je dvojslídná bítešská ortorula. Na Z okraji oblasti se vyskytují i 

vyvřeliny Třebíčského masivu – granity a syenodiority, případně horniny pláště Třebíčského 

masivu – žuly, aplity a pegmatity. 

Kvartérní pokryv tvoří jednak zvětraliny (eluvia) skalního podloží, jednak terasové sedimenty 

místních vodotečí – povodňové hlíny, písky a štěrky, jíly. 

V oblasti hydrogeologického masívu – ortoruly a amfibolity bítešské jednotky, lze vymezit svrchní 

zvodeň, vázanou především na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a podpovrchového rozpojení 

hornin a spodní zvodeň, vázanou na propustné tektonické zóny v hlubších částech krystalinika. 

V celé ploše rozšíření hydrogeologického masívu převažuje puklinový kolektor s proměnlivým 

podílem průlinové porózity v pásmu přípovrchového rozpojení a rozpukání hornin. Oběh 

podzemních vod probíhá převážně v tomto přípovrchovém pásmu. Hlubší oběh možno očekávat 

u tektonicky porušených hornin krystalinika především v dosahu propustnějších poruchových 

zón. K infiltraci dochází prakticky v celé ploše výchozové části hydrogeologického masívu 

v závislosti na míře propustnosti kvartérních sedimentů a zvětralinových produktů. Transmisivita 

u krystalinických hornin se pohybuje v rozmezí 1,5.10-5 až 1,9.10-4 m2.s-1, což je nízká 

transmisivita.[30] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Mapa s bonitovanými půdně ekologickými jednotkami v zájmovém území [7] 

 

• 7.29.11 – Zemědělské pozemky nad zájmovým územím   

Kambizemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 

do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a velmi 

málo produkční. 

• 7.29.14 – Prostor nádrže 

Kambizemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 

25 až 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a 

produkčně málo významné. 

• 7.68.11 – Recipient 

Gleje převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. 

Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo 

významné. [7] 
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Obr. 4.2 Typ zeminy zaznamenán při stavebních úpravách na sousedním pozemku – určeno jako SM – 

S4, písek hlinitý 

Biogeografické členění 

biogeografická provincie: Kontinentální 

podprovincie: hercynská 

bioregion: Velkomeziříčský 

Bioregion je tvořen pahorkatinou na zdviženém zarovnaném povrchu na rulách a syenitech. 

Převažuje ochuzená hercynská biota 4. bukového stupně s přechody do 5. stupně. Zejména na 

východním okraji je patrný vliv suchých, teplejších částí jihozápadní Moravy s přítomností 

východních a jižních migrantů a řadou mezních prvků. Potenciální vegetace náleží jednotvárným 

bikovým bučinám, na členitějším reliéfu i květnatým bučinám. 

V současnosti převažuje orná půda, lesy jsou ve většině kulturní smrčiny, méně bory; fragmenty 

bučin jsou nepatrné. Typické jsou drobné rybniční pánve. [29] 

Klimatické poměry 

Dle Quitových klimatických charakteristik se obec nachází v teplé klimatické oblasti MT 4 – tedy 

mírně teplé, vlhké oblasti, Pro mírně teplou klimatickou oblast MT4 je charakteristické krátké léto, 

které je mírné, teplé a suché, přechodné období s mírným a krátkým jarem i podzimem, mírně 

teplou suchou zimou Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným 

podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až 
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krátkým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější údaje o oblasti MT 4 jsou uvedeny v následující 

tabulce. (Tab. 4.1) 

    Tab. 4.1 Quittova klasifikace klimatické oblasti MT4 [6] 

Klimatická oblast MT4 

Počet letních dnů 20–30 

Počet s prům. teplotou 10 °C a více 140–160 

Počet mrazových dnů 110–130 

Počet ledových dnů 40–50 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci [°C] 16–17 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 6–7 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 6–7 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 110–120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350–450 

Srážkový úhrn v zimním období 250–300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60–80 

Počet dnů zamračených 150–160 

Počet dnů jasných 40–50 

 

V přímo v blízkosti zájmové oblasti se nenachází žádná meteorologická stanice. Nejbližší 

odpovídající meteorologická stanice se nachází ve Velké Bíteši (485 m. n. m.; GPS: 49.29081° N, 

16.21926° E), která je zhruba 6 km jižně. 

Tab. 4.2 Průměrné měsíční a roční teploty ze stanice Velká Bíteš (zdroj: ČMHÚ Brno, získáno od 

investora) 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

°C -3,4 -2,1 2,1 7,0 12,6 15,7 17,7 16,7 12,8 7,4 2,0 -1,8 7,2 

 

Tab. 4.3 Průměrné měsíční a roční úhrny srážek ze stanice Velká Bíteš (zdroj: ČMHÚ Brno, získáno od 

investora) 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

mm 38 34 34 48 62 77 87 74 47 52 48 44 645 
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Lokalita se nachází v srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, průměrné roční srážky se tak 

pohybují v rozmezí 500-700 mm a průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7°C. Z uvedených 

hodnot plyne, že měsíční srážkové maximum připadá na letní měsíce červen, červenec a srpen, 

minimum srážek je v únoru a březnu (34 mm). 

     Tab. 4.4 Měření přítoku do MVN Dolina z drenáže polností nad nádrží 2019 

Č. Měření Datum 
Průtok Teplota Srážky 

Počasí 
(l/min) (°C) (mm/12h) 

1 1.3. 10 8 0 Skoro zataženo 

2 8.3. 6 11 0,1 Skoro zataženo 

3 15.3. 14 8 3 Zataženo 

4 22.3. 15 15 0 Jasno 

5 29.3. 10 14 0 Oblačno 

6 22.4. 5 14 0 Jasno 

7 26.4. 4 24 0 Oblačno 

8 7.5. 2 12 0 Oblačno 

9 10.5. 2 14 2 Oblačno 

10 21.5. 2 18 1 Skoro zataženo 

11 23.5. 12 17 0 Zataženo 

12 27.5. 4 22 0,5 Zataženo 

13 29.5. 5 15 0 Skoro zataženo 

14 6.6. 1 15 7 Oblačno 

15 7.6. 8 18 32 Skoro zataženo 

16 12.6. 3 27 0 Jasno 

17 14.6. 1 28 0 Oblačno 

18 20.6. 30 24 85 Skoro zataženo 

19 12.7. 3 20 0 Skoro zataženo 

20 16.8. 0 23 0 Jasno 

21 13.9. 1 15 0 Oblačno 

22 18.10. 2 10 0 Skoro zataženo 

23 15.11. 1 6 0 Oblačno 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     Obr. 4.3 Graf změřených přítoků z drenáže do MVN Dolina 
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Z měření provedených během roku 2019, tedy od 1.3.-15.11. lze vyčíst, že průměrný přítok 

z drenáže za sledovaných 260 dní je 0,36 m3.hod-1. Rok 2019 byl, zvláště v jarním období, 

srážkově nadprůměrný. Průměr výrazně zvyšuje i abnormální lokální srážkový úhrn v měsíci 

červnu. Pokud bychom uvažovali data bez dvou abnormálních výkyvů ze dnů 7.6. a 20.6., tak 

bychom se pravděpodobně ještě více přiblížili normálu, získaným průměrným průtokem 0,31 

m3.hod-1. Je zřejmé, že měření jednoho necelého roku nemůže dát přesné dlouhodobé hodnoty 

přítoku do nádrže, ovšem pro názornost měsíční bilance vody jsou zjištěné hodnoty dostačující.   

 

 

Zájmové území se nachází v katastrálním území obce Níhov v Jihomoravském kraji v okrese Brno-

venkov. Katastrální území obce se rozkládá na úpatí Českomoravské vrchoviny, přesněji tedy v 

Křižanovské vrchovině. Rozloha jeho katastrálního území je 4,94 km2 a obec má přibližně 240 

obyvatel. Níhov spadá pod obec s rozšířenou působností Tišnov. Tišnov je vzdálen přibližně asi 12 

km východně. Další větším městem v blízkosti obce je 6 km jižně vzdálená Velká Bíteš, kde je i 

sjezd z dálnice D1 Praha-Brno. Níhovem prochází silnice III/3796 od Katova, na tuto silnici 

navazuje místní komunikace směrem na Lubné. Vesnice leží ve zvlněné krajině o nadmořské 

výšce od 455 do 490 m n.m. Podle územního plánu je systém ekologické stability krajiny tvořen 

dvěma větvemi. První větev hydrofilní prochází nivou toku Halda, na této větvi jsou navržena dvě 

lokální biocentra – Na Níhovském rybníku a Halda pod Níhovem; propojena jsou lokálními 

biokoridory sledujícími údolní nivy a vodní tok. Druhá větev mezofilní prochází katastrem 

východozápadním směrem z biocentra Dolní Solníky do biocentra V Lišinách a odtud do 

smíšeného biocentra Na Níhovském rybníku. Jsou vedeny převážně po lesní půdě. Stavba svojí 

polohou tedy nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru. Pouze voda z odpadního koryta 

vtéká do toku Halda, který jako součást biokoridoru spojuje dvě lokálními biocentra – Na 

Níhovském rybníku a Halda pod Níhovem. Lokalita leží přímo v zastavěném území dotčené obce, 

přesněji v jeho jihozápadní části. Nadmořská výška lokality je 465,60 – 468,80 m n. m.  

Stavební úřad:    Městský úřad Tišnov 

Odbor stavebního řádu 

Náměstí míru 111 

666 19 Tišnov 

Vodoprávní úřad:   Městský úřad Tišnov 

Odbor stavebního řádu 

Náměstí míru 111 

666 19 Tišnov 

Správce povodí:   Povodí Moravy, státní podnik 

Dřevařská 11 

601 75 Brno 

Vlastník a provozovatel:  Obec Níhov 

Níhov 17 

594 55 Dolní Loučky 
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Obr. 4.4 Situace širších vztahů (zdroj ikatastr.cz) 

 

Samotná rekonstruovaná vodní nádrž má oválný tvar, půdorysné rozměry jsou 33,5 x 18,0 m. 

Vodní plocha při hladině 465,57 m n. m. je cca 525 m2, objem vody při této úrovni hladiny cca 450 

m3. Nádrž je zapuštěna do terénu, na jižní straně je nevýrazná zemní hráz, která je začleněna do 

terénu pod nádrží. Severní břeh nádrže tvoří zemní hliněný násep. V jeho koruně se nachází 

příjezdová komunikace k nově vznikající zástavbě rodinných domů, ulici Na Dolině. Břehy nádrže 

jsou slabě zatravněné s výrazným porostem náletových dřevin. Sklon břehů se pohybuje od 1:0,5 

do 1:3. Dno nádrže nebylo zpevněno, dle informací vlastníka (obec Níhov) je dno tvořeno 

hutněným násypem z jílovité zeminy, která plní funkci izolační vrstvy. Na dně nádrže je vrstva 

sedimentu o mocnosti cca 0,5 m. Na břehovou hranu a hráz je ze tří stran (mimo severní stranu) 

umístěno oplocení z ocelových sloupků a drátěného pletiva. V jižní straně nádrže je umístěno 

výpustné zařízení – betonový požerák.  Vnější půdorysné rozměry požeráku jsou 1200x1450 mm, 

výška objektu je 2240 mm.  Požerák byl původně koncipován jako otevřený se stěnami tl. 300 

mm, na otevřené vtokové části byly ve stěnách umístěny drážky pro osazení dřevěných dluží. 

Šachta požeráku je zaklopena dřevěnými prkny. Objekt požeráku byl v průběhu provozování 

stavby upraven, dřevěné dluže byly nahrazeny betonovou stěnou tl. 200 mm. Zhlaví této čelní 

stěny v současnosti tvoří pevný přeliv na kótě 465,57. Provedená úprava objektu neumožňuje 

nádrž vypouštět ani manipulovat s vodní hladinou v nádrži. Vodní plocha při hladině 465,57 m n. 

m. je cca 525 m2, objem vody při této úrovni hladiny cca 450 m3. Odtok vody z nádrže je zajištěn 

betonovým potrubím DN 600, které je zaústěno do dešťové kanalizace a jejím prostřednictvím 

dále do vodního toku Halda.   

Vodní nádrž není umístěna na vodním toku, řadí se tedy mezi nebeské, je napájena dešťovými 

vodami z povodí nádrže prostřednictvím dešťové kanalizace v ulici Na dolině, a trubního 

propustku pod tělesem komunikace trasované po severním okraji nádrže. Zdroj vody protékající 

propustkem tvoří drenáž ze zemědělských pozemků nad nádrží. Tato drenáž je vyústěná nad 

tělesem komunikace, kde tvoří přirozený litorální prostor. Drenáž má zbudovaný monolitický 
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výustní objekt, který je v zašlém, nikoliv však dezolátním stavu. Drenáž je tvořena potrubím DN 

150 mm. Náspem jsou také vedeny inženýrské sítě, tedy středotlaký plynovod, obecní vodovod, 

obecní tlaková splašková kanalizace i vedení elektrického proudu.  

Vodní nádrž není ve vyhovujícím technickém stavu, zátopa je zanesená sedimentem, většina 

vodní plochy je porostlá rákosem. Betonová konstrukce požeráku vykazuje vady, ve stěnách jsou 

praskliny, po nevhodné stavební úpravě (dobetonování čelní stěny) nelze provádět manipulace s 

hladinou v nádrži a nádrž vypouštět. Prkna tvořící poklop požeráku jsou zpuchřelá. Drátěné 

oplocení okolo nádrže je neúplné, zrezlé, ocelové sloupky jsou často vyvráceny.   Lze konstatovat, 

že konstrukce oplocení již překonala svoji dobu životnosti. 

Závěry důležité pro tvorbu PD: 

• Dotčený pozemek není součástí ZPF ani se nedotýká pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

• Navrhovaná stavba nezasahuje do chráněných území, zřízených dle zákona č. 

114/1992 Sb. 

• Navrhovaná stavba se nedotýká prvků ÚSES. 

• Navrhovaná stavba nezasahuje do koryt a niv vodních toků. 

• V území stavby se nenacházejí vodní zdroje ani léčebné prameny.  

• Stavba není umístěna ve stanoveném záplavovém území. 

• Podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. je vodní nádrž významným krajinným prvkem a jako k 

takovému musí být přistupováno. 

• Stavba zasahuje do ochranných pásem staveb inženýrských sítí: 

o ochranného pásma dešťové kanalizace, 

o ochranné pásmo nadzemního el. vedení NN. 

• Stavba zasahuje do ochranného pásma místní komunikace. 

• Stavba není památkově chráněna. 

 

 

Až do nedávna byla vodní nádrž pronajímána, byla zde snaha o rybochov i chov vodní drůbeže. 

Pro svůj stav, tedy rozbujelou vegetací, neschopností dlouhodobě zadržet vodu, či regulovat 

hladinu již není možnost ji nadále jakkoliv využívat, proto po oslovení obecním zastupitelstvem, 

byl na dané lokalitě rekognoskován současný stav a následně i nastíněno řešení nalezených 

problémů. V nádrži během jarního období dochází k samovolnému zvýšení hladiny a následně v 

průběhu roku téměř vysychá. Tento pohyb hladiny je pravděpodobně způsoben netěsností a 

nezpůsobilým stavem spodní výpusti. Během průzkumu bylo zjištěno 10 nejzásadnějších 

problémů současného stavu nádrže. Tyto hrubé vady téměř vylučují další využívání nádrže bez 

její rekonstrukce. Pro lepší orientaci jsou vady určeny na obrázku č. 4.13.. Stav nádrže lze 

zjednodušeně vyhodnotit i z přiložené fotodokumentace. 
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Obr. 4.5 Nádrž, pohled z komunikace mezi litorálem a nádrží – podzim 2017 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Nádrž, pohled z komunikace mezi litorálem a nádrží – jaro 2018 
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Obr. 4.7 Nádrž, pohled z hráze – podzim 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 4.8 Vyústění drenáže – hlavní zdroj vody 
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Obr. 4.9 Vyústění propustků pod komunikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 4.10 Litorál nad zemním tělesem komunikace 
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            Obr. 4.11 Vyústění potrubí spodní výpusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 4.12 Zanešený výtok propustku pod asf. komunikací 
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Obr. 4.13 letecká fotografie nádrže s vyznačenými závadami (fotografie z portálu mapy.cz) 

1. V místě propustku odpadního koryta pod účelovou komunikací (betonové potrubí DN 400) již 

téměř došlo k ucpání potrubí. I odpadní koryto za propustkem je výrazně zaneseno sedimentem. 

Při vypouštění nádrže by toto zanesení téměř jistě vedlo k přelití komunikace a narušení její 

stability a stavu. 

2. Bod č. 2. značí vyústění odpadního potrubí (betonové potrubí DN 600 skládané na sraz) ze 

spodní výpusti nádrže. Na konci potrubí není vybudován žádný výustní objekt pro tlumení 

energie vypouštěné vody. Vypouštěná voda způsobuje destabilizaci vzdušního líce hráze. 

Odpadní potrubí v tělese hráze nepřesně skládané na sraz bez těsnění vytváří upřednostněné 

průsakové cesty a tím zvyšuje ztráty vody v nádrži a můžou být příčinou destabilizace hráze. 

3. Koruna hráze je nyní využívaná jako parkoviště zemědělských strojů. Vlastníkem pozemku s 

parcelním číslem p.č. 1416, kde se hráz nachází, je obec Níhov a nebylo dohledáno žádné 

povolení k tomuto využívání pozemku. Ze zaparkovaných strojů hrozí únik olejů, maziv a 
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pohonných hmot, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu vody v nádrži. Zaparkované stroje narušují 

přírodní ráz nádrže.  

4. Požerák je v současné době nefunkční, regulace hladiny, či řízené vypuštění nádrže není 

momentálně možné. 

5. Vlivem provozu těžké zemědělské techniky na přiléhající komunikaci byla porušena stabilita 

břehu. Břeh se sesouvá do nádrže a je nutná jeho sanace, neboť hrozí utržení účelové 

komunikace do nádrže.  

6. Břehy i dno jsou nadměrně zarostlé náletovou vegetací. Je nutné její odstranění. 

7. Dno nádrže je zaneseno sedimenty bohatými na živiny v tloušťce až 0,5 m, které mají vliv na 

kvalitu vody i velikost objemu nádrže.  

8. Nátok i výtok propustku pod komunikací (2x PVC, DN 500) není, jakkoliv opevněn. Může 

docházet k obtoku potrubí, vymílání a následně i narušení stability tělesa komunikace. Také 

zaústění dešťové kanalizace z ulice Na dolině, je bez jakékoliv ochrany proti rozrušování břehu 

přitékající vodou. 

9. Na nezpevněné účelové komunikaci sloužící k přístupu na ulici Na Dolině vznikají při 

přívalových srážkách dráhy soustředěného odtoku a materiál z komunikace je zanášen do 

nádrže. 

10. V prostoru přítoku do nádrže a záchytné, sedimentační části se nachází dvě studny vystavěné 

bez stavebního povolení. Jsou vybudovány z pravděpodobně betonových skruží o vnitřním 

průměru 1000 mm. V této části nádrže by bylo vhodné také odtěžení sedimentu, pro zvýšení 

provozního prostoru a prodloužení provozuschopnosti sedimentační schopnosti na přítoku. 

 

        Tab. 4.5 Seznam dotčených parcel dle KN 

Parcela Původ 
Výměra 

LV 
Druh pozemku 

Využití 
(m2) (dle KN) 

1153 KN 1906 218 Vodní plocha Recipient 

1152 KN 78 1 Ostatní plocha Odpadní koryto 

1157 KN 4291 1 Ostatní plocha Zpevněná komunikace 

1481 KN 998 1 Orná půda Hráz 

1158 KN 1991 1 Ostatní plocha Hráz 

1416 KN 925 1 Orná půda Hráz 

1333/2 KN 1476 1 Vodní plocha Zátopa 

1333/1 KN 157 1 Ostatní plocha Nezpevněná komunikace 

1572 KN 1572 1 Ostatní plocha Litorál 

1166 KN 14652 1 Trvalý travní porost TTP 
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Katastrální území:  Níhov 596191 

List vlastnictví   vlastník, adresa 

1 Obec Níhov (704547), č. p. 17, 59455 Níhov 

218 Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p. 

 

Stavby dotčené předmětným záměrem: 

• stávající vodní nádrž 

• dešťová kanalizace obce 

V rámci stavby nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

 

Účel a užívání stavby a základní údaje o vodním díle 

Diplomová práce řeší ve zjednodušené projektové dokumentaci I. etapu rekonstrukce stávající 

vodní nádrže. Jedná se tedy o změnu již dokončené stavby a většina parametrů stavby zůstane 

zachována. Nádrž je řešena jako neprůtočná s jednoduchým výpustným zařízením (betonový 

prefabrikovaný požerák). Vodní nádrž není umístěna na vodním toku, je napájena dešťovými 

vodami z malého povodí nádrže, a především drenáží ze zemědělských pozemků. Z těchto 

důvodů není uvažováno s vybudováním bezpečnostního přelivu, který zde není umístěn ani v 

současnosti. Jelikož se jedná o nádrž s celkovým objemem menším, než 5 000 m3 norma ČSN 75 

2410 umožňuje přiměřenou úpravu požadavků na MVN podle místních podmínek. Návrh 

znesnadňující vlastností nádrže je nepříliš vhodný reliéf s velkým zahloubením vůči okolnímu 

terénu. Břehy lemují pojížděné komunikace, na které voda v nádrži nesmí mít destabilizující vliv. 

Pro zachování alespoň současného objemu zadržené vody bude nutné opevnění všech břehů.  

Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby se výrazně nemění. Hlavními účely bude i nadále estetická funkce tedy 

zlepšení pohledových vlastností oblasti, v omezené míře ovlivněné malým objemem nádrže 

retence dešťových vod a tím i zvyšování retenční schopnosti krajiny. Vodní nádrž lze také 

považovat za záložní zdroj požární vody a přispívá ke zvýšení biodiverzity daného území 

vybudováním přírodního litorálu. Nádrž pomůže optimalizaci vlhkostních poměrů v krajině. 

S estetickou funkcí souvisí i snaha o zlepšení jakosti vody. Průzračně čistá voda je výrazně 

vzhlednější než vodním květem zarostlá nádrž. 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracováno architektonické řešení. Pro výstavbu bude 

použito standardních přírodních materiálů. Jednotlivé objekty stavby jsou umístěny v dostatečné 

vzdálenosti od obytné zástavby a nebudou vyčnívat nad okolní terén nepřijatelným způsobem. 
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Základní technické parametry projektovaného díla Vodní nádrž Dolina   

Zastavěná plocha nádrže:    1478 m2 

Provozní hladina:      465,35 m n.m. 

Plocha vodní hladiny při 465,35 m n.m.:  460 m2 

Objem vodní nádrže při 465,35 m n.m.  380 m3 

Maximální hloubka při provozní hladině:   1,60 m 

Maximální hladina:      465,75 m n.m. 

Plocha vodní hladiny při 465,75 m n.m.:  550 m2 

Objem vodní nádrže při 465,75 m n.m.:  582 m3 

Maximální hloubka při maximální hladině:   2,00 m 

Retenční objem nádrže při hladině 465,75 m n.m.: 202 m3 

Prefabrikovaný požerák    KBEL 80/80 

Kóta koruny požeráku:     466,10 m n.m. 

Kóta dna požeráku:     463,75 m n.n. 

Výpustné potrubí:      PP Korugované potrubí DN 600 

Předpokládaná doba výstavby:   6 měsíců  

Základní funkční kapacity nejsou vzhledem k povaze stavby definovány. Vodní nádrže umožňuje 

částečnou retenci vod při přívalových srážkách – při přítoku vody do nádrže větším, než je 

kapacita výpustného zařízení dochází k plnění neovladatelného retenčního prostoru o objemu 

202 m3.  

 

Obr. 4.14 Situace nádrže 
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Čáry zatopeních ploch a objemů nádrže – batygrafické křivky 

Tab. 4.6 Plochy a objemy nádrže 
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[m n.m.] [m] [m2] [m3] [m3] 

Dno nádrže 463,75 0,00 0,0 0 0 

 464,00 0,25 99,5 12 12 

464,25 0,50 202,5 38 50 

Hrana průcezné hrázky 464,90 1,15 292,5 161 211 

Provozní hladina 465,35 1,60 460,0 169 380 

Maximální hladina 465,75 2,00 550,0 202 582 

Koruna požeráku 466,10 2,35 650,0 210 792 

 

Obr. 4.15 Batygrafické křivky MVN 
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Hydraulický výpočet výpustného zařízení 

Spodní výpust je řešena jako prefabrikovaný otevřený betonový požerák s odtokovým potrubím 

DN 600. Rozměry výpustného zařízení viz příloha D.1.5. 

 

Kapacitu počítáme jako přepad přes ostrou hranu s uvažováním bočních kontrakcí – 

účinná délka přelivu. 

 

Obr. 4.16 Výpočtové schéma [3] 

 

Kde: m součinitel přepadu – z tabulek pro h = 0,4 m je rovno 0,412 [3] 

b0 účinná šířka přepadu se započtením vlivu kontrakce 

h výška přepadového paprsku – uvažujeme 0,4 m (maximální hladinu uvažujeme na 

úrovni 465,75 m n. m., úroveň přelivu – horní hrana dluží 465,35 m n. m.) 

g normální tíhové zrychlení, g = 9,80665 m·s-2   

 

Kde: b  šířka přelivu bez vlivu kontrakce (m) 

Kv  součinitel vtoku 

 

Kde: Kv0  součinitel tvaru vtoku, pro kolmou hranu rovno 0,1 [3] 

Obr. 4.17 Součinitel tvaru vtoku Kvo [3] 
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Po dosazení:      

 

 

 

 

Výpočet byl proveden pomocí metody vzorového hektaru. Návrhová intenzita deště byla 

stanovena 110 l.s-1.ha-1, která se běžně používá při návrhu dešťové kanalizace. Vzorový hektar byl 

umístěn přímo do odvodňované oblasti viz příloha D.1.1. Vzorový hektar, pro co nejvěrohodnější 

vyjádření povrchu odvodňované oblasti. Uvažovaná odvodňovaná oblast má plochu 2,116 ha. 

Odtokový součinitel byl ze vzorového hektaru určen na Ψv = 0,315 

Obr. 4.18 Odvodňovaná plocha intravilánu obce Níhov (mapový podklad ikatastr.cz) 

Tab. 4.7 Určení odtokového součinitele metodou vzorového hektaru 

Odtokový součinitel 

druh povrchu Ψ Plocha [m2] Ψvýs. 

Plochy střech zástavby 0,9 0,111 0,100 

Plochy komunikace 0,8 0,147 0,118 

Zatravněné plochy 0,1 0,695 0,070 

Plochy chodníků 0,6 0,047 0,028 

 celkem 0,315 

 

Celkový odtok vody při dešti návrhové intenzity byl určen pomocí vzorce Q = A . i . Ψv 

Kdy:  A [ha]   Odvodňovaná plocha 

i [l.s-1.ha-1]  Návrhová intenzita deště 

Ψv [ha]   Odtokový součinitel 
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Po dosazení:   Q = 2,116 . 110 . 0,315 

   Q = 73,366 l.s-1 

Hydraulickým výpočtem proudění v kruhovém profilu pomocí Chézyho rovnice v Manningově 

úpravě, byl určen maximální průtok drenáže 25 l.s-1 (DN 150, n = 0,012, i = 2 %), Celkový odtok pro 

návrhovou srážku z odvodňované oblasti stanoven na 73 l.s-1, v součtu 98 l.s-1, což je pouhých 

29% kapacity požeráku. 

Ani při zcela zaplněném potrubí dešťové kanalizace z ulice Na Dolině, kdy je jeho kapacita 

stanovena na Q = 166 l.s-1 (DN 250, n = 0,008, i = 2 %) a maximálním přítoku z drenáže, bude 

součet přítoků do nádrže Qc = 191 l/s, což je přibližně 56 % kapacity požeráku. Volná kapacita 

požeráku je považovaná jako rezerva pro bezpečné převedení dešťových vod z okolí. Díky této 

rezervě v kapacitě požeráku a faktu, že v případě přelití hráze nevznikne v potencionální zátopě 

ohrožení na životech, ani výrazného ohrožení na majetku, což bylo ověřeno průzkumem v terénu, 

jsme schopni docílit splnění jednoho z požadavků investora, a to vyhnout se stavbě finančně 

náročného bezpečnostního přelivu. 

 

Tlakový průtok požerákem je dán vztahem: Q = Sp . v  

Kde:  Sp [m2]  Průtočný průřez odpadním potrubím 

 v [m . s-1]  Průřezová rychlost 

     

 ∑µi [-]  Součet součinitelů místních ztrát a součinitelů tření 

   ∑µi = µ1 + µ2 + µ3 + µ4 + µ5 + µ6  

 µ1  [-] Součinitel místní ztráty na vtoku (ostrá či zaoblená vtoková hrana) 

 µ2  [-] Součinitel místní ztráty na vtoku vložení česlí 

 µ3  [-] Součinitel tření v šachtě požeráku 

 

 n [-] Drsnostní  součinitel materiálu šachty dle Manninga 

 lš [m]  Délka na které se určuje tření 

 R [m]  Hydraulický poloměr R = Sš/O 

Sš [m2] Průtočný průřez šachtou požeráku 

O  [m] Omočený obvod šachty požeráku 

 µ4  [-] Ztráta změnou směru z šachty do potrubí 

 µ5  [-] Součinitel ztráty třením v nové části odpadního potrubí 

    

 lp [m] Délka potrubí na které se počítá ztráta třením 

 d [m] Průměr potrubí 
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µ6  [-] Součinitel ztráty třením v ponechané staré části odpadního potrubí [28] 

Po dosazení:  µ1 = 0,5  (ostrá vtoková hrana) 

  µ2 = 0,1  (vložení česlí) 

   

  n =  0,014    (Drstnostní součinitel dle Manninga pro beton)  

µ4 = 0,5 (ostrá změna směru z šachty požeráku do 

odpadního potrubí) 

   

  n =  0,008    (Drstnostní součinitel dle Manninga pro PP potrubí) 

   

  ∑µ = 3,080 

 

Tab.  4.1 Výpočet konsumční křivky požerákové výpusti 
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h hn m b0 v Q 
  

(m) (m n.m.) (-) (m) (m.s-1) (m3.s-1) 

0,00 465,35 0,000 0,000   0,000 

P
ře

p
a

d
 p

ře
s 

d
lu

že
 

0,05 465,40 0,459 0,781   0,018 

0,10 465,45 0,432 0,772   0,047 

0,15 465,50 0,423 0,765   0,083 

0,20 465,55 0,419 0,758   0,126 

0,25 465,60 0,416 0,752   0,173 

0,30 465,65 0,414 0,747   0,225 

0,35 465,70 0,413 0,741   0,281 

0,40 465,75 0,412 0,737   0,340 

0,45 465,80 0,411 0,733   0,403 

0,50 465,85 0,410 0,729   0,468 

0,55 465,90 0,410 0,725   0,537 

0,60 465,95 0,410 0,722   0,609 

0,65 466,00 0,410 0,719   0,683 

0,70 466,05 0,409 0,716   0,759 

0,75 466,10 0,409 0,713   0,839 

0,80 466,15     3,178 0,898 

T
la

k
o

v
ý
 

p
rů

to
k

 

0,95 466,30     3,289 0,930 

1,10 466,45     3,397 0,960 
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Obr.  4.1 Konsumční křivka požerákové výpusti 

Kóta horní hrany požeráku je výše než maximální hladina a požerák dosahuje svojí výškou koruny 

hráze, proto není uvažováno s volným přepadem přes zbývající tři horní hrany konstrukce 

požeráku.  

Z konzumční křivky požeráku vyplívá, že tlakový průtok by teoreticky nastal až při úrovni hladiny 

nad korunou hráze.  

 

Při vzestupu hladiny vody v nádrži může dojít k strhávání vzduchu do šachty požeráku, a tím k 

pulzacím a rázům, které mohou ovlivnit stabilitu tělesa požeráku. 

Počátek tohoto stavu je dán 

a) Průtokem Qj = 4,3 . b . dš
1,5 

b) Přepadovou výškou hj = 1,8 . dš 

Kde: dš šířka šachty požeráku ve směru osy výpustného potrubí [4] 

 

Po dosazení:   Qj = 4,3 . 0,79. 0,31,5 

Qj = 0,56 m3/s 

hj = 1,8 . 0,3 

hj = 0,54 m 

Z výpočtu vyplývá, že za předpokládaných průtoků až po maximální hladinu v nádrži nedojde k 

nestabilnímu režimu průtoku vody výpustným zařízením. Je ovšem nezbytné v manipulačního 

řádu upozornit na požadavky nutné k zabránění vzniku pulzací, čímž je myšlen proces 
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postupného vypouštění nádrže. Přepadová výška odtékající vody požerákem nesmí být vyšší než 

0,45 m, tedy maximálně mohou být zároveň odebrány 3 dluže o výšce 0,15 m.  

Díky výrazně naddimenzovanému požeráku se nepředpokládá navýšení hladiny nad kótu 465,75 

m n.m., tedy nad hladinu maximální. I při využití maximální kapacity přítokových potrubí je 

využito přibližně 56 % kapacity požeráku. Při nepředpokládaném zvýšení nad maximální hladinu 

může začít docházet k nestabilnímu režimu proudění. Odstranění nestabilního režimu proudění 

lze dosáhnout zvětšením rozměrů šachty požeráku, zejména hodnoty dš, tedy šířky šachty 

požeráku. Použitím investorem zvoleného typizovaného požeráku ovšem toto není možné, proto 

se přikročilo k obetonování požeráku pro snížení vlivů případných projevů pulzací. 

 

Výpočet průtoku potrubím z podkladů získaných od výrobce pro navržený typ potrubí, vychází ze 

známého vzorce Colebrook – White:  

 

Pro součinitel drsnosti se doporučuje hodnota k = 0,25 mm. 

 Obr. 4.19 Průtokový diagram pro potrubí zcela zaplněné navrhnutého typu [5] 

Po dosazení: 

Kapacita zjištěna z hydraulických tabulek pro jmenovitý vnitřní průměr potrubí DN 600 a sklon 

8,74% -> je stanovena na 2251 l.s-1 . 

DN 600, sklon 8,74% – 2251 l.s-1 > Q = 340 l.s-1 ….. Pouze proudění o volné hladině 
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Při úvaze rovnoměrného ustáleného proudění, využití Chézyho rovnice v Manningově úpravě, 

dostáváme průtok Q = 2.95 m3s-1 a rychlost v = 10,43 m.s-1 při 100% zaplnění profilu potrubí. 

(Navržený průměr potrubí DN 600; drsnost potrubí dle Manninga pro PP potrubí n = 0,008; 

podélný sklon odpadního potrubí i = 8,7 %) 

Obr. 4.20 Qh charakteristika odpadního potrubí 

Tab. 4.8 Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu PP potrubí DN 600 

Plnění 
Výška 

hladiny 
Rychlost Průtok 

Unášecí 

síla 

Froudovo 

kritérium 

Typ 

proudění 

% 
h v Q U Fr 

[-] 
[m] [m.s-1] [m3.s-1] [Pa] [-] 

1 0,006 0,93 0,000 3,414 21,916 bystřinné 

5 0,030 2,68 0,014 16,746 36,231 bystřinné 

10 0,060 4,19 0,062 32,677 43,680 bystřinné 

15 0,090 5,39 0,143 47,780 47,740 bystřinné 

20 0,120 6,42 0,258 62,037 50,045 bystřinné 

25 0,150 7,31 0,404 75,430 51,202 bystřinné 

30 0,180 8,10 0,578 87,938 51,517 bystřinné 

35 0,210 8,79 0,776 99,539 51,166 bystřinné 

40 0,240 9,41 0,994 110,206 50,265 bystřinné 

45 0,270 9,96 1,229 119,908 48,888 bystřinné 

50 0,300 10,43 1,475 128,609 47,088 bystřinné 

55 0,330 10,84 1,728 136,267 44,900 bystřinné 

60 0,360 11,19 1,982 142,830 42,349 bystřinné 

65 0,390 11,47 2,231 148,234 39,445 bystřinné 

70 0,420 11,68 2,470 152,394 36,188 bystřinné 

75 0,450 11,83 2,690 155,199 32,561 bystřinné 

80 0,480 11,89 2,883 156,488 28,529 bystřinné 

85 0,510 11,87 3,040 156,012 24,011 bystřinné 

90 0,540 11,73 3,144 153,321 18,837 bystřinné 

95 0,570 11,42 3,170 147,361 12,539 bystřinné 

100 0,600 10,43 2,950 128,609 0,000 říční 
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Tab. 4.9 Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu PP potrubí DN 600 - podpůrné výpočty 
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% h ϕ = h < r ϕ = h > r A O R C B 

  [m] [rad] [rad] [m2] [m] [m] [-] [m] 

1 0,006 0,401 - 0,000 0,120 0,004 49,764 0,119 

5 0,030 0,902 - 0,005 0,271 0,020 64,868 0,262 

10 0,060 1,287 - 0,015 0,386 0,038 72,514 0,360 

15 0,090 1,591 - 0,027 0,477 0,056 77,254 0,428 

20 0,120 1,855 - 0,040 0,556 0,072 80,690 0,480 

25 0,150 2,094 - 0,055 0,628 0,088 83,362 0,520 

30 0,180 2,319 - 0,071 0,696 0,103 85,522 0,550 

35 0,210 2,532 - 0,088 0,760 0,116 87,306 0,572 

40 0,240 2,739 - 0,106 0,822 0,129 88,800 0,588 

45 0,270 2,941 - 0,123 0,882 0,140 90,058 0,597 

50 0,300 3,142 - 0,141 0,942 0,150 91,115 0,600 

55 0,330 - 3,342 0,159 1,003 0,159 91,998 0,597 

60 0,360 - 3,544 0,177 1,063 0,167 92,722 0,588 

65 0,390 - 3,751 0,195 1,125 0,173 93,298 0,572 

70 0,420 - 3,965 0,211 1,189 0,178 93,729 0,550 

75 0,450 - 4,189 0,227 1,257 0,181 94,014 0,520 

80 0,480 - 4,429 0,242 1,329 0,183 94,144 0,480 

85 0,510 - 4,692 0,256 1,408 0,182 94,096 0,428 

90 0,540 - 4,996 0,268 1,499 0,179 93,824 0,360 

95 0,570 - 5,381 0,277 1,614 0,172 93,206 0,262 

100 0,600 - 6,283 0,283 1,885 0,150 91,115 0,000 

 

Kde:  h = D ∙ "% plnění"  [m]   … výška plnění 

ϕ = 2∙arccos(r-h)/r  [rad]  pro h<r  … středový úhel 

ϕ = 2∙π - 2∙arccos(h-r)/r  [rad] pro h>r 

A = r2/2∙(ϕ - sinϕ)  [m2]   … průtočný průřez 

O = ϕ ∙ r   [m]   … omočený obvod 

R = A / O   [m]   … hydraulický poloměr 

C = 1/n ∙ R^1/6   [m0,5 ∙ s-1]  … rychlostní součinitel dle Manninga 

v = c ∙ √(R ∙ i)   [m ∙ s-1]   … průřezová rychlost 

Q = v ∙ A   [m3 ∙ s-1]  … průtočné množství 

 

Při porovnání kapacity potrubí určené výpočtem s využití Chézyho rovnice Q = 2,950 m3s-1 a 

s kapacitou určenou výrobcem pomocí vzorce Colebrook – White Q = 2,251 m3s-1 se přikloníme 

na stranu bezpečnou, tedy nižší kapacitu určenou pomocí vzorce Colebrook – White. 
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Kapacita spodní výpusti je na úrovni 340 l.s-1 a je cca 6,5x násobně nižší než kapacita potrubí, 

proto lze určit, že v potrubí nedojde k tlakovému proudění. Nádrž není umístěna na vodním toku, 

nemá hráz typického tvaru, ale je vyhloubena v terénu. Nádrž je napájena dešťovou vodou z 

bezprostředního okolí vodní plochy a spodní vodou. Maximální průtoky dokáže svojí kapacitou 

bezpečně převést navržený požerák. Dle sdělení zástupce vlastníka a provozovatele nádrže (Obec 

Níhov) nedošlo za dobu provozování nádrže k přelití nádrže nebo ke zvýšení hladiny vody v 

nádrži na úroveň koruny hráze, proto není uvažováno s bezpečnostní přelivem. I přes tuto 

skutečnost je v navrženém řešení požerák vůči stávajícímu zkapacitněn a koruna hráze bude 

stabilizována drátokamennými matracemi pro případ přelití hráze.   

 

 

 

Kde: V  maximální objem nádrže = 582 m3 

 z  výška dluže = 0,15 m  

m přepadový součinitel pro h = 0,15 je rovno 0,423  

b0 účinná šířka přepadu se započtením vlivu kontrakce = 0,737 m 

Po dosazení:  

 

 

tc = 4242 s ≈ 1 hod a 11 min 

 

Ztráty vody z MVN  

 

 

Roční výpar =    740 mm 

Plocha provozní hladiny Fo = 460 m2 

Výška provozní hladiny Hprov = 1,6 m 

     

    Obr. 4.21 Určení orientační hodnoty výparu 

z volné hladiny [16] 
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Tab. 4.10 Rozdělení hodnoty ročního výparu procentuálně na jednotlivé měsíce, výpar z rostlin 

uvažován květen–říjen 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Procento 

ročního 

výparu [%] 

2 2 4 8 11 14,5 18 17 11,5 7 4 3 

Měsíční 

výpar [mm] 
14.8 14.8 29.6 59.2 81.4 107 133 126 85.1 51.8 29.6 22.2 

Výpar z 

hladiny [m3] 
6.81 6.81 13.6 27.2 37.4 49.4 61.3 57.9 39.1 23.8 13.6 10.2 

Výpar po 

započtení 

transpirace 

[m3] 

6.81 6.81 13.6 29,4 40,4 53,3 66,2 62,5 42,3 23,8 13,6 10,2 

Celkový roční 

výpar [m3] 
369 

 

Tab. 4.11 Velikost ročního výparu po započtení transpirace [4] 

Stav 
Návrh litorálu 112 

m2 

Celkový roční výpar z hladiny dle ČSN 752410 [m3] 347 

Podíl zarostlé plochy (%) 30 

Opravný součinitel 1,08 

Hodnota celkového ročního výparu (m3) 369 

 

Ztráta není uvažována, protože se během provozu nepředpokládá delší doba, během které by 

měla být nádrž vypuštěna. 

Můžeme ji vypočítat podle Isajeva:  
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Kde:   P  [%]  … Pórovitost materiálu dna 

  h [m]  … Hloubka hladiny podzemní vody pod dnem nádrže 

  hk [m]  … Kapilární výška odpovídající materiálu dna nádrže 

  S [m2]  … Plocha nádrže 

[17]  

 

Při výpočtu budeme předpokládat stejný zemní materiál jako je v okolí nádrže, tedy písek hlinitý 

SM. Použijeme vztah pro výpočet homogenní hráze na nepropustném podloží, tento stav je 

ovšem pouze odhadovaný, protože nebyl proveden potřebný geologický průzkum. 

Specifický průsak stanovíme vztahem:  

  

 

Kdy:  q   [m3.s-1m-1] … Specifický průsak hrází 

K [m.s-1]  … Součinitel hydraulické vodivosti  

zeminy hráze (dle ČSN 75240 pro zeminu 

SM k = 1.10-5 až 1.10-10) 

H   [m]  … Výška vody v nádrži 

l   [m]  … Délka v ose hráze  

L = λ . H + A + B + C [m] 

 

 

Obr. 4.22 Schéma veličin pro výpočet průsaku homogenní hrází na nepropustném podloží [17] 
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Po dosazení:  

 

λ  =  0,429 

L = 0,429 . 1,6 + 1,2 + 3 + 55,97 

L = 60,856 m 

  

q = 2,1 . 10-9  m3. s-1. m-1 

 

Průsak hrází: 

Q = q . l = 2,1 . 10-9 . 22,11 = 4,650 . 10-8 m3. s-1 = 0,000167 m3. hod-1    [17]  

 

 

Procesy samočištění ve vodním prostředí jsou závislé na obměně vody v nádrži. Z vypracované 

bakalářské práce víme, že v povodí nad nádrží nedochází k povrchovému odtoku dešťové vody a 

hlavním zdrojem vody je drenáž ze zemědělských pozemků nad nádrží. Na jejím výtoku bylo 

prováděno během roku 2019 měření a byl stanoven průměrný průtok Qp = 0,31 m3.hod-1. 

Celkovou měsíční bilanci vody v nádrži stanovujeme porovnáním hodnot ztrát a průměrnými 

měsíčními přítoky: 

Zm = Vm,p - (Vm,v + Vm,t + VMZP + Vpr) [m3] 

 

Kde:  Vm,p [m3] … Průměrný měsíční přítok do nádrže 

 Vm,v [m3] … Průměrné měsíční výpary z volné hladiny 

 Vm,t [m3] … Průměrné měsíční výpary transpirací rostlin 

 VMZP [m3] … Minimální zůstatkový průtok v toku 

 Vpr [m3] … Průsak hrází 

Z vypočtených hodnot průměrného přítoku a ztrát lze konstatovat, že pro provoz vodního díla i 

přirozené obměně vody podporující procesy samočištění, bude v nádrži vody dostatek. 
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Tab. 4.12 Rozdělení vodnosti v průběhu roku 

Měsíc Jednotky IX X I II III IV V VI VII VIII IX X 

Počet dní dny 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 

Naměřené přítoky z 

drenáže 
m3 43 - - - 491 194 201 372 134 0 43 89 

Průměrné měsíční 

srážky 
mm 48 44 38 34 34 48 62 77 87 74 47 52 

Přítok do nádrže z 

drenáže 
m3 223 231 231 208 231 223 231 223 231 231 223 231 

Vm,p m3 223 231 231 208 231 223 231 223 231 231 223 231 

Vm,v m3 7 7 14 27 37 49 61 58 39 24 14 10 

Vm,t m3 0 0 0 2 3 4 5 5 3 0 0 0 

VMZP m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vprůsak m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zm m3 216 224 217 179 190 170 164 161 188 207 209 220 

 

Obr. 4.23 Rozdělení vodnosti v průběhu roku 2019 
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Hlavním účelem rekonstrukce malé vodní nádrže mělo být podle původního záměru investora 

zvyšování retenční schopnost krajiny, zvýšení biodiverzity daného území vybudováním vodního 

biotopu a zlepšení pohledových vlastností oblasti. Prostředí, které vodní nádrž vytvoří, mělo být 

stanovištěm pro mnoho rostlin a živočichů spjatých s vodou a mělo být jedním ze středisek 

volnočasových aktivit nově vznikající části obce.  

V původním návrhu předloženým zástupcům obce byla snaha v úpravě nádrže začlenit prvky 

inovací a neobvyklých řešení návrhu MVN pro zlepšení jakosti vody i začleněním stavby do krajiny 

přírodním vzhledem. Opevnění pravého břehu nádrže bylo navrhnuto pomocí kaskády suchých 

zídek z lomového kamene. Tyto terasy by vytvořili prostor pro odpočinkovou zónu veřejnosti. 

Byla navrhnutá dostatečná velikost zatravněných berm pro vjezd zahradní techniky vlastněné 

obcí, tak aby následná údržba byla bezproblémová. Kaskáda suchých zídek zaručovala přírodní 

vzhled i součinnost s hladinou podzemní vody v okolí nádrže. Opevnění ze suché kamenné zídky 

vytváří příhodné podmínky pro vznik přírodních břehových úkrytů pro organismy. Na levém 

břehu byla navrhnutá opěrná zděná zeď. A to ze dvou důvodů, zvýšení stability komunikace nad 

břehem a současně zvětšení objemu nádrže, tím zvětšení i retenční schopnosti nádrže. Pro 

dostatečný objem nádrže bylo navrhnuto zvýšení hráze o 0,95 m. Díky tomuto zvýšení by hladina 

dosahovala až do prostoru litorálu nad zemním tělesem s propustky a mohla by tak být plně 

využívána. 

Obr. 4.24 Ukázka teras ze suchých kamenných zídek [9] 

Návrh měl snahu i o implementaci ozkoušeného principu koupacích jezírek, které využívají 

přírodního čištění vodními rostlinami, na větší vodní plochy. Nezbytným předpokladem bylo 

odstranění nutnosti užití čerpadel, které jsou náročné na údržbu a pro nádrž se snahou o 

bezúdržbovost nevhodné. Základní myšlenka fungování těchto vodních ploch je rozdělení na dvě 

části. První užitkovou, v případě koupacích jezírek koupací, která by měla dosahovat hloubky 
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alespoň 2 m, což by zvýšením hráze bylo dosáhnuto. Ta je stavebně oddělena od části druhé, 

která je zónou regenerační. Čistící/regenerační část, má dno vyplněné filtračním materiálem 

(kačírek), do kterého jsou zasázeny rostliny. Hloubka tohoto litorálního pásma měla být přibližně 

0,4 m se sklonem 1:6. Pro dosažení co nejlepší kvality a čistoty vody bylo vhodné i zvýšení hladiny, 

hloubky v nádrži. Toho se dosáhlo navýšením hráze o 0,95 m. Řešení nádrže vychází z principů, 

jejichž autorem je David Pagan Butler, který se zabývá návrhy a provedením, vzduchem 

provzdušňovaných přírodních koupacích jezírek. [8] 

Obr. 4.25 Schematická situace prvotního návrhu rekonstrukce 

Ovšem tento návrh i přes kladné ohlasy zastupitelstva obce musel projít výraznými úpravami 

z důvodu vysokých pořizovacích nákladů. Dalšími důvody pro úpravy původního návrhu byla 

snaha o co nejvýraznější zjednodušení řízení pro stavební povolení. Proto se v první etapě 

rekonstrukce neřeší prostory mimo parcely s p. č. 1333/2 a 1416. Tedy litorál, vyústní objekt 

odpadního potrubí a tím i zároveň propustek pod zpevněnou komunikací. Ze stejných důvodů 

bylo upuštěno i od stavby opěrné zdi na levém břehu nádrže, která by byla podmíněna statickým 

posudkem. Po několika úrovních vzájemných konzultací, bylo s investorem dosaženo následující 

podoby projektu.    

 Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

• SO 01 Hráz 

• SO 02 Spodní výpusť 

• SO 03 Opevnění pravého břehu nádrže 

• SO 04 Opevnění levého břehu nádrže 

• SO 05 Vyústění propustků a dešťové kanalizace 

• SO 06 Konstrukce zábradlí 

• SO 07 Litorál a zařízení pro úpravu kvality vody 
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Přípravné a bourací práce 

Samotné výstavbě částí MVN musí předcházet přípravné práce. Stavba započne převzetím 

staveniště od zadavatele. V další části se provedou přípravné práce, tedy geodetické vyměření a 

zaměření inženýrských sítí, zařízení staveniště, příprava území pro stavbu.  

Voda z nádrže bude před zahájením stavby vypuštěna prostřednictvím stávajícího výpustného 

zařízení (vybouráním čelní stěny požeráku) do dešťové kanalizace. Na rekonstruované nádrži 

bude po celou dobu stavby umístěna pohotovostní čerpací souprava pro čerpaní vody při 

dešťových srážkách. Voda bude v případě potřeby přečerpávána do dešťové kanalizace.   

Stávající oplocení vodní nádrže bude odstraněno, beton, sloupky a pletivo budou odvezeny na 

příslušné skládky. Náletové dřeviny a křoviny rostoucí v zátopě rekonstruované nádrže budou 

odstraněny.  

Sediment ze dna nádrže bude za pomoci mechanizace shrnut k patě pravého břehu (množství 

přibližně 90 m3), kde bude ponechán cca 1 měsíc na hromadách, poté bude sediment 

rozprostřen na pozemky č. 1416, č. 1481 a č. 1166 které jsou v majetku zadavatele, případně 

použit jako substrát při zatravnění na svazích okolo MVN.  

Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, které by mohlo hrozit 

potenciální riziko poškození od mechanizace, bude před započetím stavebních prací ošetřena dle 

požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Zhotovitel bude provádět veškeré práce v blízkosti 

vzrostlé zeleně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího 

kořenového systému. 

SO 01 - Hráz 

Stávající hráz bude navýšena na kótu 466,10 m n.m.. Před zahájením výstavby hráze je nutno 

připravit vhodným způsobem základovou spáru, tj. zejména odstranit z plochy celého půdorysu 

hráze drnovou vrstvu a humózní vrstvu (přibližně 150 mm). Spára se před zahájením stavby 

hráze očistí, urovná a zhutní se stejným způsobem, jaký je předepsán pro hutnění vlastního 

tělesa hráze. Jako stabilizační prvek budou provedeny dva zámky se sklony 1:1. Pokud se v 

základové spáře nacházejí místa, kde by nebylo možno zeminu hráze dobře zhutnit, je nutno tato 

místa ošetřit individuálně (vyplnit vhodným materiálem, ručně očistit a hutnit malými ručními 

pěchy apod.).  Konečná úprava základové spáry se ponechá těsně před navezením první vrstvy 

tělesa hráze. Základová spára by měla být před zahájením sypání hráze vlhká, avšak bez stojící 

vody v prohlubních, která by způsobila rozbřídání navážené zeminy a znemožňovala její dokonalé 

zhutnění. Pokud se v základové spáře stojící voda nachází, je nutno ji odčerpat a odvést pod hráz.  

Těleso hráze bude sypáno z předepsaného materiálu (předpokládá se zemina z prostoru 

upravovaných břehů nádrže SM – S4, písek hlinitý). Hráz bude sypána po vrstvách o tloušťce 200 

mm a hutněna do předepsaného stupně zhutnění (předpokládáme 95 % Proctor standard). Při 

styku s betonovými konstrukcemi se natře povrch betonu jílovým mlékem, těsně před zasypáním 

příslušné části. Svah návodního líce hráze bude vyveden ve sklonu 1 : 3,0, sklon vzdušního líce je 

navržen ve sklonu 1 : 2,0. Koruna hráze bude vedena v nulovém sklonu (vodorovná na kótě 

466,10 m.n.m). Koruna hráze je převýšena o 0,35 m od maximální hladiny v nádrži, takže splňuje 

převýšení dané normou ČSN 75 2410 pro výběh vlny na drsném povrchu. Ta je při sklonu 1:3 a 

efektivním rozběhu vlny do 100 m určena na 0,33 m. Šířka koruny hráze bude 3,0 m. Je navržena 

jako nepojížděná, pouze pro údržbu (jako je sečení vzdušního svahu a přístup k výpustnému 

zařízení). Vzhledem k možnému přelití při mimořádných přívalových srážkách bude koruna hráze 

v celé délce opevněna drátokamennou matrací (matrace 0,25x3,0 m – pleteno z dvojzákrutového 
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drátu 2,7mm, oko 8x10cm, povrchová úprava žárově pozinkováno). Kamenivo v matraci bude 

prosypáno humózní zeminou a povrch koruny bude zatravněn.  

Opevnění návodního líce bude provedeno kamenným pohozem (netříděný lomový kámen, popř. 

sbíraný kámen z polí) v tl. 300 mm.  Pata svahu bude opevněna kamennou patkou z lomového 

kamene (netříděný lomový kámen 80–200 kg, bez proštěrkování). Z důvodu filtrační stability byl 

na styku tělesa hráze s kamenným záhozem navržen filtr z geotextilie 300 g/m2. Parametry 

geotextilie budou navrženy v dalších stupních PD dle ČSN P 75 2002. Vzdušní líc bude 

ohumusován v tl. 150 mm a oset travním semenem. 

SO 02 – Spodní výpusť 

Nové výpustné zařízení je navrhováno na přání investora ve formě betonového prefabrikovaného 

požeráku (prefabrikát KBEL 80/80). Požerák bude ve variantě otevřený s dvojitou dlužovou 

stěnou. Manipulace s hladinou vody v nádrži bude prováděna osazováním dřevěných dluží do 

požeráku. Otevřený požerák byl zvolen za účelem možnosti odpouštění ohřáté vody z prostoru 

blízko hladiny, což varianta požeráku uzavřeného neumožňuje. Přáním investora bylo umístění 

výpustného objektu do tělesa hráze tak, aby při manipulaci s hladinou nebyla nutnost použití 

přístupové lávky. To bylo umožněno vybudováním zavazovacích křídel. Výpustný objekt bude 

umístěn do nejnižšího místa upraveného dna v jižní části nádrže, na místě původního výpustného 

objektu na kótu 463,75 m n.m. Základová spára objektu bude umístěna na kótu 463,17 m n.m.. 

Na spáru se provede podkladní beton C 12/15 ve vrstvě 80 mm, a na takto připravený podklad 

bude osazen prefabrikát a bude prováděna vlastní betonáž základu objektu. Prefabrikát bude do 

výše styku objektu s rovinou svahu břehu obetonován. Stěny obetonování požeráku budou 

provedeny ve sklonu 10:1 tak, aby následný zásyp hráze mohl být důkladně zhutněn. Konstrukce 

výpustného základu objektu a obetonování prefabrikátu bude z betonu C 30/37 XF3 s vyztužením 

sítí KARI 8x100x100 mm. Pracovní spáry budou těsněny pásy bobtnajícího těsnění. K přednímu 

čelu objektu budou přibetonovány zavazovací křídla požeráku (tl. křídel 300 mm, beton C 30/37 

XF3 s vyztužením sítí KARI 8x100x100 mm). Do návodní drážky požeráku budou nainstalovány 

ocelové česle v rámu 800x150 mm (pozinkováno) - rozteč česlic 70 mm. Dno nádrže před 

požerákem bude opevněno kamennou dlažbou do betonu (kam. dlažba tl. 200 mm, vrstva 

betonu 300 mm). Požerák bude přístupný přímo z hráze nádrže. Vnitřní rozměr požeráku je 

navržen 790x755 mm. Prefabrikovaný požerák bude dodán včetně ocelového poklopu a osazené 

trubní přechodky pro napojení výpustného potrubí DN 600. Prefabrikovaný požerák není osazen 

zavzdušněním, na jeho absenci je nutné upozornit v manipulačního řádu a ten tomuto faktu 

přizpůsobit.  Převedení vody do dešťové kanalizace hráze bude zajištěno odpadním potrubím v 

délce 10,0 m a podélném sklonu cca 8.7 %. Na přání investora byla zvolena korugovaná potrubí 

PP DN 600 s následným obetonováním. Vzhledem k výškovému vedení kanalizace bude niveleta 

potrubí v místě napojení na požerák 463,75 m n.m..  Při výstavbě nového odpadního potrubí od 

výpustného objektu bude nutné otevřít stávající těleso hráze až na základovou spáru. Boky rýhy 

se nebudou pažit, ale provedou se ve sklonu cca 1 : 1, což zajistí dočasnou stabilitu svahů rýhy a 

umožní dokonalejší spojení dosypávané zeminy s původním materiálem tělesa hráze. Po 

odtěžení zeminy až na úroveň základové spáry se po řádném očištění a převedení vody provede 

odpadní potrubí z požeráku a vlastní objekt. Do vykopané rýhy bude proveden podkladní beton 

(C 12/15) a po vytvrdnutí se položí potrubí do živého betonu a posléze obetonuje celé (beton 

C 20/25XF1 + KARI síť). Na obetonované potrubí bude navazovat plastové potrubí DN 600 uložené 

do pískového obsypu v délce 26 m. Napojení odpadního potrubí na stávající potrubí dešťové 

kanalizace (betonové potrubí DN 600) bude realizováno v nově navržené kanalizační revizní 

šachtě osazené na místo napojení kanalizace z plánované komunikace na pozemku p.č. 1158. 

Šachta bude provedena z kanalizačních prefabrikátů a bude osazena na podkladní beton C 12/15 

tl. 100 mm, šachta bude osazena litinovým poklopem D625. 
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Voda v nádrži ani voda z drenáže nevykazuje uhličitou ani síranovou agresivitu, proto betony ve 

styku s ní není třeba chránit izolací, je však nutno dodržovat navržené třídy betonu. Kovové 

konstrukce budou opatřeny ochranou proti korozi – žárové zinkování a syntetický nátěr. 

SO 03 - Opevnění pravého břehu nádrže 

Po odstranění náletových dřevin a humózní vrstvy bude terén zemními pracemi upraven do 

svahu se sklonem 1:0,75. Na připravený svah bude uložená a přichycena filtrační geotextilie, tak 

aby bylo zabráněno sufozi. Svah pravého břehu a konec vzdutí nádrže bude opevněno 

kamennou rovnaninou, do podoby suché kamenné zdi. Prostor nad rovnaninou bude urovnán ve 

sklonu 1:2, ohumusován v tloušťce přibližně 0,15 m a zatravněn. Kamenná rovnanina bude 

provedena z robustních balvanů (třídění balvanů po odstřelu), přibližně ve tvaru běhounů, které 

budou kladeny na sebe tak, aby svislá spára nebyla průběžná. Založení rovnaniny je navrženo do 

rostlého terénu, vždy minimálně 0,65 m pod úroveň plánované úrovně litorálu. Do spodní části 

budou použity větší balvany (0,5 – 1 t), ve vrchní části prvky cca 200-500 kg. Balvany budou 

klínovány (většími kameny a úlomky balvanů) a spáry proštěrkovány. Podsyp bude prováděn 

souběžně s kladením rovnaniny a bude proveden z štěrkodrtě frakce 0-64 (128). V případě 

potřeby bude třeba balvany upravit otesáním tak, aby byla dosažena dobrá vazba rovnaniny (bez 

svislých průběžných spár). Použitý kámen musí vyhovět ČSN EN 13383 (kámen pro vodní stavby) 

V konci vzdutí bude rekonstruováno vyústění propustku 2 x DN 500 a vyústění dešťové kanalizace 

DN 250. (SO 05) 

V patě svahu pravého břehu a konce vzdutí bude vybudována průcezná hrázka, tvořené záhozem 

z lomového kamene. Hrázka bude založena 0,5m pod úroveň navrhovaného dna nádrže, výška 

hrázky bude 1,0 m nad upraveným terénem dna. Šířka koruny je navržen 0,5 m, sklony svahů 

hrázky budou 1:1. za hrázkou bude vytvořeno litorální pásmo, které bude mít podobu bermy se 

sklonem 10% směrem do nádrže. Berma bude vytvořena vrstvou štěrkopísku (frakce 16-32) s 

cílem vytvořit podmínky pro růst vodní vegetace a přirozené samočistící schopnosti vodního 

prostředí. Pro vytvoření dobrých podmínek pro pohyb vody přes průceznou hrázku bude do 

násypu litorálu umístěno drenážní PVC potrubí DN 160 s prostupy přes těleso hrázky. 

SO 04 - Opevnění levého břehu nádrže 

Opevnění levého břehu bude také řešeno kamennou rovnaninou, ovšem šikmou. To znamená, že 

bude mít podobu kamenné dlažby do štěrkodrtě. Navržený sklon břehu je 1:1, hmotnost balvanů 

200-500 kg. V patě svahu je navrhnutá patka založená minimálně 0.65 m do rostlého terénu a 

předsazená 1,2m do prostou zátopy pro zajištění stability opevnění. Mezi rovnaninu a zeminu 

bude vložena filtrační geotextilie jako ochranné opatření proti sufozi. Na vrchol levého břehového 

svahu bude osazeno dřevěné zábradlí do betonových patek – výška zábradlí 1,1 m (SO 06). 

Kamenná rovnanina bude vytažena nad terén, tak aby svým přesahem sloužila k odvedení 

splachů z přilehlé komunikace do prostoru pod hrází.  

SO 05 Vyústění propustků a dešťové kanalizace 

V konci vzdutí bude rekonstruováno vyústění propustku 2 x DN 500. Stávající korugované trouby 

DN 500 budou prodlouženy novými troubami v délce 3,6 m (napojení bude provedeno 

přesuvnými objímkami DN 500 s gumovým těsněním). Stávající potrubí bude stabilizováno 

betonovou patkou o rozměrech 1x1x1,5 m.  Konec vyústění bude obetonován a obložen 

kamennou rovnaninou KR 1 specifikovanou v SO 03. V místě výtoku vody z potrubí bude zvětšena 

patka kamenné rovnaniny na 1,5 x 2 m, tak aby došlo k utlumení energie proudu přitékající vody 

a nedocházelo k vymílání litorálu. Nové trouby budou uloženy do prosívkového lože frakce 0-4 
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mm tloušťky minimálně 10 cm, které bude ručně zhutněné. Obsyp bude mít tloušťku minimálně 

30 cm. Řešení vyústění viz výkres D.1.7. 

V konci vzdutí bude dále rekonstruováno vyústění dešťové kanalizace DN 250. Stávající potrubí 

PVD DN 250 prodlouženo v délce 4,0 m (napojení bude provedeno hrdlovým kanalizačním 

kolenem PVC-U KGB DN 250/45° s gumovým těsněním). Nové hrdlové potrubí bude uloženo do 

prosívkového lože frakce 0-4 mm, které bude ručně zhutněné. Lože bude mít tloušťku minimálně 

10 cm. Obsyp potrubí bude tvořen ze stejné frakce v tloušťce minimálně 30 cm. Stávající potrubí 

bude na svém konci stabilizováno betonovou patkou o rozměrech 0,85 x 1 x 0,75 m.  Konec 

vyústění nového potrubí bude obetonován a obložen kamennou rovnaninou KR 1. Stejně jako u 

propustků i u nového vyústění dešťové kanalizace bude zvětšena plocha patky rovnaniny na 1,5 x 

1,5 m, tak aby se eliminovala energie přitékající vody a tím i vymílání prostoru litorálu. Řešení 

vyústění viz výkres D.1.8.  

SO 06 Konstrukce zábradlí 

Na vrcholu levého břehového svahu bude osazeno dřevěné zábradlí do betonových patek.  Výška 

zábradlí byla navrhnutá na 1,1 m. Celková délka zábradlí je projektována na 28,60 m. Tedy 11 polí 

po 2,4 m a dvěma náběhy po 1,1 m na koncích zábradlí. Konstrukce zábradlí bude tvořena 

sloupky ze strojně frézované kulatiny o délce 110 cm, průměru 12 cm, kterých bude potřeba 12 

kusů. Dále horní vodorovných příčníků, kterých bude třeba 13 kusů a budou uloženy do 

vyfrézovaných sedel na vršku sloupků. Horní příčky budou mít rozměry: délka 240 cm, průměr 12 

cm. Spodní příčník bude uložen do předpřipraveného sedla v těle sloupku v osové vzdálenosti 52 

cm od příčníku horního.  Spodních příčníků bude třeba 11 kusů a budou mít rozměry: délka 240 

cm, průměr 10 cm. Prvky budou vzájemně spojovány stavebními vruty tesařskými 8 x 180 T40. 

Základ zábradlí bude tvořit 14 betonových patek kruhového průřezu o průměru 25 cm a hloubce 

60 cm z betonu pevnostní třídy C20/25 XF. Ty budou rozmístěny v osové vzdálenosti 2,4 m a 0,75 

m od vnitřní hrany opevnění břehu. V patce bude zabetonován pozinkovaný U profil 100 x 50 x 4 

mm o délce 70 cm. K tomuto profilu bude dlabem a dvěma pozinkovanými šrouby M12 o délce 

130 mm připevněn sloupek. Ukončení zábradlí bude z obou stran tvořeno náběhy z horního 

příčníku ve sklonu 45° usazených do pozinkovaných U profilů. Profily atypických patek jsou 

vykresleny ve výkresu D.1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.26 Ukázka navrhnutého typu zábradlí [10] 
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Obr. 4.27 Ukončení navrhovaného zábradlí [10] 

 

SO 07 Litorál a zařízení pro úpravu kvality vody 

Plocha litorálu je 112 m2, což je přibližně 1/3 celkové zátopy nádrže. Funkcí litorální pásma bude 

vytvářet prostředí podporující samočistící schopnost vody, tedy jmenovitě proudění ve vodním 

prostoru a zvyšování koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě a místo pro život dostatečného 

množství vodní vegetace.  Pro vytvoření dobrých podmínek pro pohyb vody v nádrži bude do 

násypu litorálu umístěno drenážní PVC potrubí DN 160 s prostupy přes těleso průcezné hrázky. 

Prostupy budou vytvořeny KG potrubím DN 160 s osypem frakcí 4–8 mm tloušťky minimálně 15 

cm. Na prostup za těleso hrázky bude umístěn T-kus se svislým potrubím vzhůru k hladině o 

délce 60 cm, na poslední otvor T kusu bude umístěna KGM hrdlová zátka s otvorem pro průchod 

vedení vzduchu. V zátce bude uchycen vzduchovací kámen. Vzduchovací kámen je vyroben z 

porézního materiálu a slouží k vytvoření jemných vzduchových bublin. Zdrojem vzduchu bude 

kompresor o výkonu 80 l/min na solární pohon s maximálním výkonem 100 W, užívaný k těmto 

účelům v zahraničí. [31]  Solární panel bude ukotven na pozinkované trubce 42,4 x 3,2 mm délky 

2,0 m. Trubka bude zabetonována v patce o kruhovém průřezu s průměrem 40 cm a hloubce 60 

cm. Vedle patky bude zbudován i podstavec pro kompresor o rozměrech 0,5 x 0,5 x 0,5 m. 

Rozvod vzduchu bude proveden pomocí silikonových hadiček o rozměru 4/6 mm. Je nutné vedení 

citlivě usadit do prostoru bermy, aby nedošlo k jejímu poškození.   
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Obr. 4.28 Schéma koloběhu vody v nádrži podporované mamutkou 

Konstrukce slouží jako zjednodušené mamutkové čerpadlo. Do dolní části odtokové trubky se 

tlakem vhání stlačený plyn, jehož bubliny snižují hustotu kapaliny ve svislé trubce. Tato lehčí 

kapalina je tak tlakem okolní vody vytlačována nahoru. Výhodou mamutových čerpadel je 

jednoduchost a minimální nároky na údržbu. 

Tato úprava litorálního pásmu by měla mít několik přínosných funkcí. Nejzásadnější je oxygenace 

vody v nádrži. Provzdušnění vody je základním předpokladem pro vznik a podporu aerobních 

čistících procesů, které u běžných nádrží rybničního typu převažují. Jsou to procesy bakteriální 

oxidace a fotosyntetické redukce.  

Další funkcí je proudění vody přes litorál, kde pole štěrkového filtru kopíruje funkci mokřadu 

využívaného mj. v kořenových polích přirozených čistíren odpadních vod. Čistící procesy zde 

probíhající můžeme rozdělit na fyzikální, chemické a biologické. Fyzikální je například 

sedimentace pevných látek a jejich filtrace v kořenovém poli. Do chemických reakcí lze zařadit 

sorpci, rozklad a přeměnu ve vodě obsažených složek do jiných stabilních forem a komplexní 

oxidační i redukční procesy. Různé druhy mikroorganismů v podmínkách částečně 

provzdušněných mokřadních polích se velmi významně podílí na celkovém čistícím procesu vody. 

Zde se konkrétněji jedná o rozklad dusíkatých organických látek, celulózy a také rozklad sloučenin 

fosforu. Dalším biologickým procesem je i odběr živin rostlinami v průběhu jejich růstu.  

Umístěním provzdušnění do potrubí se spodní zátkou a nasávání vody profiltrované přes litorál 

se omezí výrazná nevýhoda vertikálního provzdušňování kompresorem, a to víření dnového 

sedimentu.  
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Obr. 4.29 Příklad tvarovek T-kusů se svislým potrubím [8] 

 

 

Obr. 4.30 Příklad realizace provzdušňování [8]  

Obr. 4.31 Vzduchovací kámen v KGM hrdlové    Obr. 4.32 Příklad solárních panelů 

 zátce s otvorem pro průchod    s kompresorem [11]  

 vedení vzduchu z kompresoru [8] 

Návrh výsadby litorálu nadrže a okolní vegetace 

Pro správné fungování naprojektované nádrže jako biocentra, je důležitá doprovodná skladba 

dřevin a keřového patra. Výsadba dřevin a bylin musí vycházet zejména z klimatického regionu 

oblasti a potencionální přirozené vegetace. Výsadbu navrhujeme v zejména okolí nádrže a 

v budoucnu, po odtěžení sedimentu, i prostoru litorálu. Není vhodné navrhovat výsadbu stromů 

v prostoru hráze. Hrozí prorůstání kořenu do odpadního potrubí a také do tělesa hráze a 

následně po odumření nebo vyvrácení větrem vzniká destabilizace. Litorál je vhodné osázet 

mokřadními rostlinami, tyto rostliny mají schopnost značné adaptace na stálé, případně 

periodické zaplavení, nedostatek kyslíku, vysoký obsah solí i náhlou změnu pH prostředí. K 

osázení je velmi vhodný rákos obecný, orobinec širokolistý a úzkolistý, zblochan vodní, chrastice 
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rákosovitá, skřípinec jezerní, zevar vzpřímený a sítina rozkladitá. Mezi další, kvetoucí rostliny, 

patří kosatec žlutý, blatouch bahenní, kyprej vrbice a tužebník jilmový. [12, 21] 

Zkoumaná oblast spadá z pohledu potencionální přirozené vegetace do skupiny bikových bučin. 

Acidofilní bučina (též kyselá bučina) je lesní biotop s převahou buku, nejčastější druh bučin. 

Název pochází ze skutečnosti, že se vyskytují na kyselých půdách.  

Porosty této jednotky mají velmi jednoduchou vertikální strukturu. Obvykle bývá vyvinuto pouze 

stromové a bylinné patro, keřové patro pouze na prosvětlených místech. Ve stromovém patře 

převládá buk lesní, přimíšen bývá místy dub zimní, popř. lípa srdčitá, jedle bělokorá. Půda bývá 

pokryta často značnou vrstvou opadu, a proto v bylinném patře roste málo druhů, většinou s 

nízkou pokryvností. Zastoupeny bývají především acidofilní druhy dobře snášející sucho: bika 

bělavá, metlička křivolaká, třtina rákosovitá, lipnice hajní, pstroček dvoulistý, rozrazil lékařský, 

šťavel kyselý, věsenka nachová, jestřábník lesní, brusnice borůvka. Na místech bez opadu se 

vyskytují i mechorosty a často semenáčky dřevin, především buku. [29] 

Nepatřičnými druhy dřevin pro výsadbu na hrázi nádrží jsou zejména jehličnany (zvláště smrky), 

ovocné stromy, topoly. Nepřijatelná je sadba blíže než 6 m od stavebních prvků tedy objektu 

spodní výpusti a propustků. Na vzdušním svahu je možno vysazovat stromy jen v prostoru 

původní hráze. (Dnes parkoviště zemědělských strojů) Do koruny hráze je výsadba nevhodná. 

Také výsadba dřevin na návodním svahu do navrhnutého opevnění není přípustná. Pro výsadbu 

jsou vhodné svahy nad břehovým opevněním, dojde tak k jejich zpevnění kořeny proti erozním 

účinkům dešťové vody. Je však nutné dodržet bezpečný odstup od navrhnutého opevnění a 

pamatovat i na budoucí rozrůstání dřevin. V případě opadavých stromů zamezit odstupem od 

hrany opevnění spadu odumřelých častí vegetace do nádrže. Tyto odumřelé části by se staly 

zdrojem živin, což je nežádoucí.  

Pro litorální zóna navrženy tyto rostliny: 

− Rákos obecný (Phragmites australis) 

− Orobinec úzkolistý (Typha angustfolla) 

− Orobinec širokolistý (Typha ltifolia) 

Jako vegetační doprovod v okolí hráze a litorálu za zemním tělesem komunikace byly zvoleny tyto 

dřeviny: 

− Vrba košíkářská (Salix viminalis) 

− Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

− Buk lesní (Fagus sylvatica) – vzdálenost od břehu 5–20 m 

− Lípa srdčitá (Tilia cordata) – vzdálenost od břehu 5–20 m 

Rozpočet a posouzení 

Po provedení návrhu nádrže bylo třeba zjistit finanční náročnost takto navrženého projektu, od 

které se odvíjí schopnost investora rekonstrukci realizovat. 

 

V první části bylo třeba určit přesné objemy a plochy jednotlivých stavebních částí stavby. 

Samotný rozpočet výstavby byl následně rozdělen do následujících dílů: 

 



Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov   Bc. David Matoušek 

Diplomová práce 

 

   61 

 

Do dílce zemních prací patří příkladem úprava staveniště před samotnou výstavbou, odstranění 

křovin a stromů, hloubení stavebních jam, sejmutí ornice, urovnání planě a další. Je nutné 

započítávat obtížnost hloubení zemin v závislosti na jejich třídě těžitelnosti. Do zemních prací jsou 

započítávány i položky jako uložení sypaniny do hráze, hutnění násypů, svahování násypů apod. 

Nelze zapomenout na dodatečnou úpravu po dokončení stavby, jako je rozhrnutí a urovnání 

ornice a založení trávníku.  

U malých vodních nádrží bývají zemní práce nejnákladnější část, ovšem projektovaná nádrž, má 

specifické podmínky, a proto jsou vodorovné konstrukce zahrnující opevnění břehů finančně 

náročnější. 

V návrhu malé vodní nádrže v Níhově je v tomto oddíle započítaný nákup geotextílie, která bude 

sloužit jako separační filtr mezi náspem a rostlým materiálem.  

V tomto oddílu je rozpočtován požerák, jeho usazení, obetonování. 

Zde započítáváme vytvoření lože pro odpadního potrubí a nejdražší položku rekonstrukce 

nádrže, a to opevnění břehů a hráze nádrže, které je navrhnuto z kamenné rovnaniny a záhozu.  

  

Do rozpočtu bylo započítáno i vybudování dočasné přístupové komunikace pro potřeby stavby 

z drceného kameniva frakce 63-125 mm v tloušťce po zhutnění 300 mm.   

Do této části patří materiál a pokládka odpadního potrubí a také osazení šachty pro zaústění do 

stávající dešťové kanalizace.  

Zde započítáváme výrobu dluží a česlí do požeráku.

V tomto oddílu je kalkulována stavba dřevěného zábradlí na levém břehu nádrže. 

Je nutné neopomenout odstranění starého požeráku a odpadního potrubí, které již není schopno 

sloužit svému účelu.

Nezanedbatelnou části představuje staveništní přesun hmot – přesun odtěžených zemin, jejich 

přemisťování v průběhu výstavby v rámci staveniště apod.. 

Odstraněný požerák a staré odpadní potrubí je nutné uložit na vhodnou skládku suti, případně je 

zrecyklovat. 

  

Do tohoto dílu patří práce související se stavební činností, je zde počítáno s geodetickou činností, 

tedy s vytyčením parcel, vybudování laviček, stabilizaci bodů atd.. Také zde zařazujeme zařízení 

staveniště.  
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 453 257,61 18

2 HSV 89 250,00 3

3 HSV 202 250,80 8

4 HSV 859 115,79 34

5 HSV 37 665,00 1

8 HSV 136 189,18 5

93 HSV 13 664,93 1

95 HSV 49 192,00 2

96 HSV 66 896,00 3

99 HSV 499 960,71 20

D96 PSU 33 508,45 1

VN VN 96 128,89 4

ON ON 14 136,60 1

Cena celkem 2 551 215,96 100

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

Bc. David Matoušek

3 086 971,31

0,00

0,00

2 551 215,96

535 755,35

2 551 215,96

14 136,60

2 551 215,96

0,00

96 128,89

Celkem CZK

2 440 950,47

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Níhov - rekonstrukce nádrže Dolina

Stavební část

Rekonstrukce nádrže Dolina

Zde jsou uvažované náklady pro vyhotovení dokumentace skutečného stavu. 

V každém dílu byly řešeny položky dle projektové dokumentace, z které byli vypočteny i hodnoty 

objemů zemin a konstrukcí

Pro všechny tyto části byl vytvořen souhrn rozpočtových nákladů hlavní stavební výroby a dalších 

nákladů, které byly následně shrnuty v tabulce rozpočtových nákladů.  

Tab. 4.13 Souhrnná tabulka ceny realizace návrhu rekonstrukce MVN Dolina 

 

Tab. 4.14 Tabulka dílčích částí rozpočtu 
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Ekonomická efektivnost bývá u malých vodních nádrží posuzována pomocí absolutního 

objemového ukazatele η, který vyjadřuje poměr akumulované vody k objemu tělesa hráze. 

Ovšem tento ukazatel nelze v případě navrhované rekonstrukce použit, protože množství 

zadržené vody již vůči současnému objemu hráze je velmi neefektivní. V návrhu uvažovaná 

úprava hráze je prováděna z důvodů stabilizačních, nikoliv navyšování objemu zadržené vody. 

Dalším používaným ukazatelem, je ukazatel ekonomické výhodnosti pro dotační tituly, kdy je 

požadavek pro revitalizované nádrže cena 2-2,5 mil. Kč/ha dle srovnávacího ceníku AOPK ČR. Při 

posouzení navrhované úpravy dostáváme cenu 5,6 mil. Kč/ha, takže je více než dvojnásobná vůči 

požadavku AOPK ČR. Při posuzování je ovšem nutné uvážit specifickou polohu uvnitř intravilánu 

obce, kde je výrazný tlak na zlepšení pohledových vlastností oblasti. Obec bude moci tuto 

rekonstrukci realizovat pouze s přispěním některých z dotačních titulů vypisovaných 

ministerstvem zemědělství či ministerstvem životního prostředí. [4] 

Rozpočet byl zásadním podkladem při setkáních s představiteli obce. Kdy se nám po 

mnohačetných konzultacích podařilo najít kompromis mezi očekáváním laické veřejnosti, 

plánovaným rozpočtem a požadavky na moderní revitalizovanou MVN. 

 

Z důvodu velké finanční náročnosti na obecní rozpočet nemohly být problémy, popsané v oddílu 

4.2.3 Zjištěné závady zájmového území, vyřešeny v jednom kroku. Bylo nutné rekonstrukci 

rozfázovat-etapizovat.  Mezi další následné potřebné úpravy patří:  

Regulace drenážního odtoku 

Hlavním zdrojem vody v nádrži je drenážní soustava na zemědělských pozemcích nad nádrží. 

V návaznosti na v současnosti velmi často zmiňované téma zadržování a retence vody v krajině by 

bylo vhodné zvážení vybudovaní regulační šachty.  

Toto opatření spočívá ve vybudování regulačního objektu pomocí šachtice na svodném drénu. 

Regulace může být navrhnutá jako trvalá (pevně nastavena pro celou další dobu existence 

regulačního prvku), nebo je podle potřeby nastavitelná. Způsoby řešení uvádí např. TNV 75 4221. 

Efekty opatření 

Pozitivní efekty 

• permanentní nebo občasné (řízené) zvýšení HPV 

• snížení objemu vlny hydrogramu a časový posun kulminace drenážního odtoku 

• zkrácení období kritických (nízkých) hodnot půdních vlhkostí 

• zvýšení evapotranspirace 

• zvýšení dotace zásob podzemních vod 

Negativní efekty 

• zvýšení diferenciace vláhových režimů na odvodněném pozemku (může být naopak 

žádaným pozitivním efektem) 

• zvýšení rizika zanášení drenážního potrubí unášenými zemitými částicemi (v místě se 

snížením unášecí síly vodního proudu) 

• zvýšení náročnosti údržby a provádění oprav [13] 
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Regulace drenážního odtoku pomocí tohoto principu je obecně vhodná k použití do mírného 

sklonu pozemků (cca do 1 %), aby dosah regulace byl, pokud možno co největší při minimu 

potřebných regulačních objektů. Bohužel to daná lokalita nesplňuje. Sklon pozemku je přibližně 

4,5 %. Ovšem s plánovanou změnou využívání pozemků, a to na pastvu hospodářských zvířat by 

zvýšené zamokření nemuselo být překážkou.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.33 Příklad regulační šachty [13] 

Litorál 

Prostor nad zemním tělesem nezpevněné komunikace, je momentálně dlouhodobě bez údržby. 

Z prostoru je nutné odtěžit splavený sediment a upravit přebujelou vegetaci.  

Dalším z bodů nutných oprav je zbudování nátokové strany propustku řešené v SO 05 a výkresu 

D.1.7. Vhodné by bylo použití obdobného opevnění jako na straně vyústění, tedy suchou zídku 

z kamenné rovnaniny. Při plánovaném zbudovaní asfaltové komunikace na zemním tělese je 

třeba zajistit spád do prostoru litorálu tak, aby se zabránilo zanášení hlavního prostoru nádrže 

splachy z komunikací. Tomu by byla velmi nápomocná i průcezná hrázka, které by zpomalila 

rychlost přitékající vody a umožnila sedimentaci. Sediment, centralizovaný na jednom místě, 

výrazně usnadní v budoucnu vytěžení.  
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Obr. 4.34 Schéma průcezné hrázky 

 Výtokový objekt odpadního potrubí 

V druhé etapě rekonstrukce nádrže musí proběhnout i výměna zbylé části starého odpadního 

potrubí. Je nutné opevnit konec potrubí, kde nyní není vybudován žádný výustní objekt pro 

tlumení energie vypouštěné vody. Vypouštěná voda způsobuje destabilizaci vzdušného líce hráze 

a podemílá těleso komunikace s živičným povrchem, pod kterou vede zanešený propustek. 

Vhodné by bylo zkapacitnění propustku na minimální průměr DN 600, kterou má odpadní 

potrubí. Ovšem pro velkou finanční náročnost bylo investorem navrhnuto alespoň zajištění 

volného odtoku převáděné vody v korytu do recipientu. (Odstraněním nánosu sedimentu.) Pokud 

voda nesníží unášecí síly vodního proudu, nebude docházet k sedimentaci a propustek zůstane 

průchodný. K zamezení podmáčení vzdušného líce hráze je vhodné obnovit příkopy kolem živičné 

komunikace tak, aby voda prosáklá hrází měla přirozenou snahu se stahovat k propustku.  
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           Obr. 4.35 Výtokový objekt odpadního potrubí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 4.36 Odpadní koryto za propustkem 
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Vodní plochy, mezi které se řadí i malé vodní nádrže jsou základními kameny české krajiny i české 

přírody jako celku. V současnosti, kdy pociťujeme dopad nepříliš vhodné přeměny naší krajiny 

během posledních dekád, kdy se potýkáme s úbytkem rozmanitosti druhů živočichů a rostlin 

v přírodě a zvýšeným výskytem suchých období, je nutné, začít vytvářet kroky k nápravě. 

Zastupitelé obce Níhov si tuto povinnost uvědomují, a proto svoji pozornost upřeli na MVN 

Dolina, kterou má obec ve svém vlastnictví. Se svým technickým stavem již není schopna 

naplňovat požadované účely. Díky svojí poloze uvnitř rozvíjející se nové čtvrti obce je stávající stav 

nádrže neakceptovatelný a je tlak na zlepšení pohledových vlastností oblasti. Ovšem to nemusí 

být a není jediný účel nádrže, vypracovaný návrh má snahu o zvýšení biodiverzity daného území 

vybudováním přírodního litorálu. Díky řízenému růstu vodní vegetace a udržování stále hladiny 

nádrž pomůže svým výparem optimalizaci vlhkostních poměrů v nebližším okolí. Stálým 

nadržením vody v nádrži však dochází i k dotování neméně důležité vody podzemní. Tyto 

přidružené výhody vodní ploch však lze čerpat pouze v případě, kdy bude proveden správně 

návrh i následná realizace rekonstrukce.  

Cílem této diplomové práce tedy bylo vytvořit v rozsahu studie zjednodušenou projektovou 

dokumentaci rekonstrukce malé vodní nádrže v katastrálním území Níhov. V práci jsem sepsal 

textovou dokumentaci popisující navrhnutou nádrž a příloze připojil zjednodušenou výkresovou 

dokumentaci. Pro technický návrh řešení jsem vycházel z rekapitulovaného teoretického základu 

popsaného v první části práce. Po úvodním slovu o historii a rozdělení rešerše zkratkovitě 

popisuje technické vybavení MVN, vlivy a činnosti, které v nádržích probíhají a které mohou mít 

vliv na její návrh. Před samotným návrhem jsem provedl polohopisné a výškopisné zaměření pro 

získání základních projekčních dat. Také jsem provedl téměř celoroční měření přítoků do nádrže 

z drenáže zemědělských pozemků, pro zpracování zjednodušené bilance vod. Tvorba 

dokumentace studie měla několik etap, kdy díky různým vlivům docházelo k pozměňování mých 

prvotních návrhů. Průběžná konzultace s představiteli obce pomohla dosáhnout kompromisu 

mezi očekáváním široké veřejnosti, finančními možnostmi a požadavky na moderní 

rekonstruovanou MVN. 

Prvotní návrh zahrnoval opevnění pravého břehu nádrže pomocí kaskády suchých zídek z 

lomového kamene, tyto terasy měly tvořit prostor pro odpočinkovou zónu obyvatelstva. Kaskáda 

suchých zídek zaručovala přírodní vzhled i součinnost s hladinou podzemní vody v okolí nádrže. 

Na levém břehu byla navrhnutá opěrná zděná zeď. A to ze dvou důvodů, zvýšení stability 

komunikace nad břehem a současně zvětšení objemu nádrže. Tím zvětšení i retenční schopnosti 

nádrže. Pro dostatečný objem a hloubku v nádrži bylo navrhnuto zvýšení hráze o 0,95 m. V návrh 

byly zakomponovány i principy koupacích jezírek, pro zvyšování kvality vody v nádrži. Tento 

prvotní návrh i přes kladné ohlasy u investora musel projít výraznými úpravami z důvodu 

vysokých pořizovacích nákladů, nutnosti zjednodušení řízení pro stavební povolení, (nutnost 

ohraničení zásahu pouze na parcelách s p. č. 1333/2 a 1416) odmítnutí geologického a 

hydrologického průzkumu a zamítnutí objektů s nutným statickým posudkem. Po několika 

úrovních vzájemných konzultací bylo s investorem dosaženo následující podoby projektu.    

Stávající hráz bude navýšena na kótu 466,10 m n.m. Svah návodního líce hráze bude vyveden ve 

sklonu 1 : 3,0, sklon vzdušního líce je navržen ve sklonu 1 : 2,0. Šířka koruny hráze bude 3,0 m. Je 

navržena jako nepojížděná, vzhledem k možnému přelití při mimořádných přívalových srážkách 

bude koruna hráze v celé délce opevněna drátokamennou matrací a povrch koruny bude 

zatravněn. Opevnění návodního líce bude provedeno kamenným pohozem, pata svahu bude 

opevněna kamennou patkou z lomového kamene. Vzdušní líc bude ohumusován v tl. 150 mm a 

oset travním semenem. Svah pravého břehu nádrže a konec vzdutí nádrže bude opevněn 

kamennou rovnaninou, do podoby suché kamenné zdi. Prostor nad rovnaninou bude urovnán ve 
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sklonu 1:2 a zatravněn. Kamenná rovnanina bude provedena z robustních balvanů. V konci vzdutí 

bude rekonstruováno vyústění propustku 2 x DN 500 a vyústění dešťové kanalizace DN 250. V 

patě svahu pravého břehu a konce vzdutí bude vybudována průcezná hrázka, tvořené záhozem z 

lomového kamene, za hrázkou bude vytvořeno litorální pásmo s cílem vytvořit podmínky pro růst 

vodní vegetace a přirozené samočistící schopnosti vodního prostředí. Pro vytvoření dobrých 

podmínek pro pohyb vody přes průceznou hrázku bude do násypu litorálu umístěno drenážní 

potrubí s prostupy přes těleso hrázky. Opevnění levého břehu nádrže bude také řešeno 

kamennou rovnaninou, ovšem šikmou. To znamená, že bude mít podobu kamenné dlažby do 

štěrkodrtě. Na vrchol levého břehového svahu bude osazeno dřevěné zábradlí do betonových 

patek. Nové výpustné zařízení je navrhováno ve formě betonového prefabrikovaného požeráku. 

Požerák bude ve variantě otevřený s dvojitou, dlužovou stěnou. Výpustný objekt bude umístěn do 

nejnižšího místa upraveného dna v jižní části nádrže, na místě původního výpustného objektu na 

kótu 463,75 m n.m. Požerák bude přístupný přímo z hráze nádrže. Pro odtok vody z požeráku 

bylo zvoleno korugované odpadní potrubí PP DN 600 s následným obetonováním. Napojení 

odpadního potrubí na stávající potrubí dešťové kanalizace bude realizováno v nově navržené 

kanalizační revizní šachtě. 

Je nutné zmínit, že vypracovaná výkresová část je podkladem pouze pro první etapu rekonstrukce 

nádrže. Pro bezproblémovou funkčnost nádrže, je nutné vyhotovit alespoň část z bodů 

zmíněných v kapitole 4.3.3 II. Etapa rekonstrukce.  

Věřím, že moje diplomová práce a vypracovaný návrh řešení splnil vytyčené cíle a bude tak 

podkladem skutečného projektu pro realizaci a MVN Dolina se tak stane cenným krajinotvorným 

prvkem, který se stane z nevábné, opomíjené plochy ceněnou součástí místní krajiny, aktivně 

využívané a s pozitivním vlivem na okolí.  
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Q   Průtok [m3.s-1] 

VKP   Významné krajinné prvky 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv  Baltský po vyrovnání 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

DN  Jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

KN   Katastr nemovitostí 

k.ú  Katastrální území 

MVN  Malá vodní nádrž 

PVC  Polyvinylchlorid 

S  Sever 

Z  Západ 

J  Jih 

asf.  Asfaltová 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 
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